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Zapisnik  s 1. seje Sveta staršev OŠ dr. Franceta Prešerna   Kranj, v šolskem letu 2007/08 
 
Torek, 17.9. 2007 
 
Prisotni, glej prilogo. 
 
Dnevni red  
 
1. Obravnava in sprejem Pedagoškega poročila za leto 0607 
2. Obravnava in sprejem Letnega delovnega poročila za leto 0607 
3. Poročila in problematika z roditeljskih sestankov 
4. Razno 
 
Opravičilo: Janez Sajovic 
 
Ad1. Pedagoško poročilo je predstavila g. Suzana Geršak.  
Redni program je bil izveden skoraj 100%.,dodatni program pa 95%. Napredovalo je 98.2% 
učencev. Nacionalni preizkus znanja je bil v letošnjem letu nekoliko slabši kot lani. Povprečeje 
so dosegli matematika in slovenščina, pod povprečjem kemija. Prednostna naloga v letošnjem 
letu je bila dvig kakovosti. Ustanovljen je bil aktiv za dvig kakovosti, postavljena je bila vizija 
šole. Dobri uspehi so bili doseženi na tekmovanjih znanja, sodelovanje v ŠOL, izvedenih je bilo 
precej solidarnostnih akcij in sodelovanje v raznih projektih. 
Vsi podatki so natančno predstavljeni v tabelah v Poročilu o realizaciji LDN OŠ Franceta 
Prešerna Kranj v šolskem letu 2006/07. 
 
Ad 2.G .Žitnik je  predstavil letni delovni načrt. 
Zagotovljene so vsebina , obseg dela in ostale dejavnosti. Izboljšana je notranja organizacija in 
sodelovanje z okoljem.  
Osnova je predmetnik, ki narekuje kateri učitelji izvajajo določene predmete, število otrok in 
oddelkov . Nadgradnja osnovnemu procesu so tabori. Naša šola je ena redkih, ki še vztraja pri 
osmih taborih, čeprav se stroški povečujejo predvsem zaradi zunanjih dejavnosti in sodelavcev. 
Starši smo prepričani, da je odločitev o taboru stvar staršev in ne otrok in menimo, da je dobro, 
če se otroci taborov  udeleže. 
 
Ad 3. - Na roditeljskih sestankih so se pojavila vprašanja, 
• otežkočenem parkiranju pri centralni in podružnični šoli. Za parkirišče na Kokrici je 

predvideno dodatno parkirišče, ob centralni šoli bistvena povečava parkirišča zaenkrat ni 
mogoča. 

• Na centralni šoli so glavna vrata po osmi uri zaklenjena. Nekateri starši želijo, da so vrata 
odprta, vendar se Svet staršev strinja, naj se vrata pred začetkom pouka odklepajo in 
kasneje zaklenejo. Vedno je možen vstop v šolo skozi službeni vhod.  

• Starši ugotavljajo, da so cene taborov previsoke. Predlagana je bila sestava komisije in v 
komisijo gospa Todorič, ki  bi  pri ravnatelju pregledala izračune za Šole v naravi. Prav tako  
smo predlagali v komisijo za prehrano oz. jedilnika gospo Sladič, ki bo občasno kosila v 
šoli. 

• Previsoka cena izleta v London je sprožila polemiko o potrebnosti izleta v London. Svet 
staršev se strinja, da je smiselno nadaljevati z obiski tega mesta, vendar naj se preveri 
ponudnika. 

• Oddelki podaljšanega bivanja so preštevilčni in obremenjeni s kombiniranjem učencev.   Na 
ministrstvo bo posredovana zahteva za dodelitev polovice učitelja v oddelkih podaljšanega 
bivanja.. Samo jutranje varstvo v prvem razredu je plačano s strani države in ena ura 
dnevno s strani občine. 
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• Ponovna obravnava cen Šole v naravi. Starši naj koristijo možnost plačevanja v več obrokih, 
vsi, ki tega ne zmorejo naj se obrnejo na šolsko službo, ki bo omogočila letovanje vsem 
otrokom. 

• Vprašanje staršev je komu je namenjen denar zbran v acijah zbiranja papirja. G. Žitnik 
odgovarja, da gre denar za izlet devetih razredov, v Šolski sklad in za nagradni izlet za tiste 
učence, ki so prinesli zelo velike količine papirja.  

• Velik osip otrok z opravičili na športnih dneh, je posledica neaktivnosti otrok, zato svet 
apelira na starše otrok, ki jim gibanje koristi, da naj vztrajajo pri tem, da otroci opravijo 
športne aktivnosti. Šola je za tiste z manj kondicije pripravilo lažji pohod. 

 
 
Kranj, 19. 9. 2007                                                  Zapisnik pripravila Darja Križnar 
 
                                                                                 Predsednica Sveta staršev 
 


