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SVET STARŠEV          

                                                                       

ZAPISNIK 

 

1. seja Sveta staršev v šol. leto 2021/22 z dne 28. 9. 2021, ob 

19.15 uri. 

 

Prisotni:  
člani sveta staršev – lista prisotnosti,  

 

ravnatelj Vladimir Znoj,  

 

tajnica Dragica Majce. 

 

Seja se je pričela ob 19.15 uri. 

 

Ravnatelj je pozdravil prisotne in ugotovil, da je svet sklepčen.  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Predstavitev članov Sveta staršev in izvolitev predsednika. 

2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje. 

3. Protokol dela  in promet okoli šole. 

4. Pregled Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2020/21. 

5. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22. 

6. Anketa zadovoljstva. 

7. Razno: - Cena kosila. 

 

Ad 1)   
Člani Sveta staršev so se predstavili. Izbrali so novo predsednico Sveta staršev go. Urško Zupančič. 

 

Ad 2) 
Zapisnik zadnje seje je objavljen na spletni strani šole. 

Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli  

SKLEP ŠT. 900-21/22_1/1: Zapisnik zadnje seje Sveta staršev se potrdi. 

 

Ad 3) 

Protokol dela je bil poslan vsem staršem/učencem na začetku novega šolskega leta. Z izvedbo ni bilo 

nobenih težav. 

Starši lahko pripeljejo prvošolce po enosmerni cesti mimo vrtca do vrat v učilnico. Cesta je razširjena 

za kratkotrajno (15 minut) parkiranje. Šolski prostor zapustijo po cesti naprej. Obračanje ni dovoljeno. 

Cesta je odprta do 8,30 ure, ko se začne pouk. Od takrat naprej pa do konca podaljšanega bivanja se 

cesta spremeni v igrišče za učence. 

 

Ad 4) 
Ravnatelj je predstavil osnutek Letnega delovnega poročila 2020/21: 

• V šolskem letu 2020/21 dva učenca predmetne stopnje  napredujeta v naslednji razred z 

negativno oceno, dva učenca predmetne stopnje pa ne napredujeta (eden ponavlja razred, eden 

pa je že zaključil osnovnošolsko obveznost); 

• Realizacija pouka. Kar ni bilo predelano je zapisano v dnevnikih in dogovorjeno, da se predela 

v novem šolskem letu; 

• Tekmovanja v znanju: veliko priznanj na državnem nivoju; 

• Realizacija dnevov dejavnosti. Večino so realizirali na taborih; 

• NPZ: nad povprečjem pri vseh predmetih; 

• Tabori izvedeni: odlična prisotnost. 

 

OŠ ZADOBROVA 
Zadobrovška c. 35 

1260 LJUBLJANA-POLJE 
e-mail: os-zadobrova.lj@guest.arnes.si 

http://www.os-zadobrova.si 
tel.: +386/082055050 

fax: +386 (0)1/5282 591 
TR: 01261 6030663534 

Davčna štev.: SI 32930798 
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Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli 

 

SKLEP ŠT. 900-20/21_1/2: LDP 2020/21 se potrdi. 

 

 

Ad 5) 

Ravnatelj je predstavil osnutek Letnega delovnega načrta 2021/22: 

• 7. februar: pouka prost dan; Spremenjen termin tabora za 4 razred (9. – 12..2. 2022). 

• Samotestiranje: Predlagamo vsako nedeljo zvečer za 7.-9. razred in pred odhodi na tabor 

• Cepljenje učencev: o tej temi se ne pogovarjamo z učenci. 

• Urniki kosil: zaradi kovid razmer morajo nekateri čakati (na hodnikih so mize za delo 

domačih nalog) 

• Šolski koledar: objavljen na spletni strani – lahko se spreminja (odvisno od razmer). 

• Razširjeni program: urniki na spletni starni - Urniki 

• Plavalni tečaj: 3 in 4 razred., 1. raz. letos odpade. 

• Odjava prehrane: Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni 

dan prej, in sicer do 9. ure pri kuharju Toniju Mitevu (08 205 505 4 ali 051 441 379 - NE PO 

SMS SPOROČILU). 

• Govorilne ure: Skupne 3 x letno (šolski koledar: nov, jan, apr), individualne so objavljene v 

urnikih. Izvajajo se zadnji teden v mesecu. 

• Investicije: cesta okrog šole, igrala, mize, streha velike telovadnice. 

• Nova tel.štev.: Svetovalna služba: Učenci s posebnimi potrebami   tel. 051 374 270 
• Če bo dovolj prijav, bomo organizirali predavanje za starše in učence: Pot do uspeha: Vid 

Kavtičnik. 
 

Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli  

SKLEP ŠT. 900-20/21_1/3: LDN 2021/22 se potrdi. 

 

Ad 6) 

 

ANKETA ZADOVOLJSTVA OŠ ZADOBROVA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21    

 

1 Odnos vodstva šole do staršev 1 2 3 4 3,7 

2 Odnos svetovalne službe do staršev 1 2 3 4 3,6 

3 Odnos učiteljev do staršev 1 2 3 4 3,5 

4 Odnos tehničnih služb do staršev 1 2 3 4 3,6 

5 Nadstandardna ponudba šole (tabori, interesne dejavnosti, ....) 1 2 3 4 3,6 

6 Varnost otrok v šoli 1 2 3 4 3,7 

7 Sprejemanje in realizacija pobud na šoli 1 2 3 4 3,0 

8 Ugled šole 1 2 3 4 3,6 

 Povprečna ocena     3,5 

Ocena 1 je zelo slabo, 2 je slabo, 3 je dobro, 4 je zelo dobro 

 

Prisotni so izpolnili anketo zadovoljstva. Rezultat: 3,5 

 

Ad 7) 

Razno: 

- Cena kosila je spremenjena zaradi zmanjšanja stroškov režije (iz 0,40 na 0,25 eur). 

Vzrok za to spremebo je povečanje števila oddelkov na šoli. S tem se poveča tudi 

delež zaposlenih v kuhinji. Pomočnica kuharja ni več na strošku staršev. 

• 1-2 RAZRED – 2,55 EUR( nabavna cena OŠ Sostro)+ 0,25 EUR (stroški)= 2,80 EUR 

• 3-9 RAZRED - 2,75 EUR (nabavna cena OŠ Sostro) + 0,25 EUR (stroški)= 3,00 EUR 
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- Prezračevanje šole: redno med odmori, šola ima v večini prostorov prezračevalni 

sistem (lani nismo zaznali širitve virusa v šoli) 

- Učenci naj prihajajo v  šolo peš ali s kolesom (čelada). Če pridejo z avtom naj 

zapuščajo avto na strani kjer je pločnik. 

- Komunikacija starši - šola: Vedno se najprej obrnite na razrednika. Če ne bo mogel 

rešiti, bo on posredoval zadevo na mesto, ki je kompetentno za rešitev. 

- Interesne dejavnosti se začnejo v oktobru (prijave mentorjem). 

- Nekaj aktivnosti razširjenega programa se prekrivajo, ker jih ponujamo zelo veliko. 

Učitelji jih ne morejo prestaviti zaradi svojih urnikov.  

- Manjše učne skupine  8 razred: menjava na tretini leta (najprej se ne deli A, potem B 

in na koncu C). 

Pobude, pohvale. Obravnavali smo: 

- Možnost, da bi učenci 4.,5. in višjih razredov počakali v šolskem prostoru do začetka 

pouka (slabo vreme). V času omejitev to ni možno. Ko bodo ukrepi sproščeni, bomo 

preučili to možnost. 

- Plavalni tečaj letošnji 2. razred (lani je odpadel). V maju 2022 bodo imeli tabor v 

Savudriji, kjer bo tečaj plavanja. 

- urnik se od večera do jutra spremeni zaradi nenadne odsotnosti učitelja in otroke že na 

vsezgodaj priklene na spremljanje urnika in nadomeščanj preko mobitelov in drugih 

naprav: Učenci naj zjutraj pogledajo urnik in si pripravijo torbo za v šolo. 

- Prav tako ponovno opažamo povečano uporabo mobitelov v šoli in neopominjanje 

učencev: Učence redno opozarjamo na nenošenje mobitelov po šoli. Veliko jih 

odvzamemo. 

- pohvala razrednika Ovniča, pa tudi hvala ravnatelju, da vztraja, da se v koronskih 

časih izvedejo tabori in športni dnevi. 

- predlog, da se stojalo za kolesa postavi tudi na drugi strani šole, kjer so razredi prve 

triade: Dodali bomo stojalo z kolesa. 

- Bolj raznoliko popoldansko malico, vegetarijanski meni: popoldansko malico smo 

določili na Svetu staršev (manj plastike, sladkorja, sokov), diete so možne le z 

potrdilom zdravnika. 

- pločnika do šolskega vhoda zadaj oz. vsaj označene peš poti, prehod za pešce, količki 

ob pločniku ob vrtcu: izogibamo se betoniranju okolice. 

- nerazumljiv ukrep, da se učenci po končani udeležbi na obšolskih dejavnostih oz. 

krožkih, kjer se razredi pomešajo, ne smejo vrniti v popoldansko varstvo: ukrep, ki ga 

izvajamo priporoča NIJZ. Samo na tak način lahko izvajamo obšolske dejavnosti. 

- Postavitev miz za namizni tenis: trenutno niso v planu. 

- Prezračevanje: šola ima urejen sistem prezračevanja. 

- Opis ID: učenci naj vprašajo mentorja ali razrednika, kaj se na dejavnosti izvaja. 

Razvijamo samostojnost učencev. Prihodnje leto bodo dodani tudi opisi. 

- Karantena in prisotnost cepljenih: Individualni dogovor ob pojavu karantene. Učenci, 

ki so cepljeni ali preboleli so načeloma lahko v šoli. 

- garderobne omarice otrok 1.c - jih ne dosežejo: postavili smo pručke. 

- zaprtost šole med 7.30 in 8.10 uro zjutraj: Zapisano v Hišnem redu. Ne spreminjamo 

zaradi obveznosti učiteljev pred poukom (sestanki, načrtovanja, ...). 

- pohvala učiteljici Alenki, Nini ter Mariji. 

- ali bo plavalni tečaj v 1. razredu: letos odpade. Poskušali ga bomo nadomestiti z 

organizacijo tabora ali prevoznega tečaja v lastni izvedbi. 

- opozorilna tabla za popoldanske sprehajalce psov: so naročene. 

 

S črno obarvanim besedilom so napisane pobude staršev, z zeleno odgovori ravnatelja. 

 

- Volitve članov v Šolski sklad. Predstavniki šole so: Polona Debeljak, Tina Pogačar, 

Katja Kokalj. Predsednik Sveta zavoda skliče prvo sejo.  
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Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli  

SKLEP ŠT. 900-20/21_1/4: Predstavniki-ce staršev v šolskem skladu so: Darja Pipan, Katarina 

Pirman Škoro, Urška Pečar, Martin Plut. 

 

 

Seja se je zaključila ob 21.00 uri. 

 

 

Zapisala: Dragica Majce                                                      Predsednica Sveta staršev: Urška Zupančič 


