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Zapisnik  s 1. seje Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna  Kranj, v šolskem letu 2008/09 
Četrtek, 18.9. 2007 ob 18 uri 
Prisotni starši po spisku v prilogi 
 
 
Dnevni red  
 
1. Obravnava letnega delovnega načrta šole in vrtca 
2. Obravnava poročila o realizaciji LDN 07/08 
3. Imenovanje dveh staršev za komisijo za pritožbe 
4. Obravnava popravka Pravilnika o subvencioniranju prehrane 
5.Obravnava popravka Pravilnika o subvencioniranju ŠVN 
6. Analiza dejavnosti staršev v zvezi s predlogom vzgojnih dejavnosti šole na roditeljskih 
sestankih. Urška Ude 
7.Aktualno 

a. nacionalna preverjanja 
b. Drug tuj jezik 
c. Pobude, vprašanja  

 
Ad1,2,  Vprašanje predstavnika strašev: Otoci ob prehodu na matično šolo niso skupaj tako, kot 
so želeli? 
Odg. (g.Žitnik, ga. Korošec)Večinoma se ugodi želji, tudi sicer sta na centralni šoli le dva 
oddelka. Vsem niti teoretično ni moč ugoditi, večina pa je tam kjer si je želela. 
Vprašanje: Zakaj je bila realizacija  DOD izvedena le v 83 oz.  93,3% , medtem, ko je bila 
relizacija DOP izvedena 110,8oz. 102,5% 
Odg.(g. Žitnik) Na šoli se trudijo , da bi najprej pomagali slabšim, vendar bodo skrbeli, da na ta 
račun ne zapostavljajo sposobnejših in bo v prihodnje tudi ta del pouka izveden v večjem 
obsegu in ne vedno na račun pomoči učno šibkejšim. 
Sklep: Drugih pripomb na LDN 0809 in poročilo o realizaciji LDN 0708 ni bilo. 
 
Ad3. Sklep: Kot člana  komisije za pritožbe izvoljena Robert Anžič in Mateja Skok 
 
Ad 4., 5. Pravilnika sta vezana na pravilnike, ki jih predpiše država in sta z njimi usklajena. 
Obravnava je na svetu predpisana formalnost.  
Sklep: Pripomb na spremembe pravilnika ni bilo. 
 
Ad.6. 
Gospa Urša Ude predstavi analizo dejavnosti staršev. Natančnejše poročilo lahko preberete na 
šolski spletni strani. (www.o-fp.kr.edus.si) 
 
Ad 7. 
Ko se je uvajala devetletka ,  šestih razredov še ni bilo, zdaj se postopoma uvaja NPZ . Za zdaj 
je na naši šoli še neobvezna udeležba, gospod ravnatelj poziva starše , naj se odločijo za to, da 
otrok opravlja NPZ, zato, ker le tako šola lahko dobi povratne informacije oz. referenčne 
vrednosti. 
Sklep: Svet staršev podpira  udeležbo na NPZ-ju! 
 
Odločitev za sprejem drugega tujega jezika šola in starši sprejemajo  s pomisleki. 
Šola sicer ima vse možnosti za izvajanje drugega tujega jezika, 10% šol ga že izvaja, sčasoma 
bodo vse šole prišle do 100% izvajanja.Drug tuj jezik naj bi bil nemški jezik. 
Sklep: O dokončni odločitvi se bomo pogovorili na enem od naslednjih sestankov. 
 



 
 

stran 2 od 2 

Vpr. Otroci, ki prihajajo iz Kokrice z avtobusom nimajo dobre povezave, zato je potrebno 
prilagoditi vozni red. 
Odg. G . Žitnik se s prevoznikom dogovori za prilagoditev voznega reda 
 
Vpr. Prehod čez Kidričevo cesto je sila nevaren. Starši predlagajo izgradnjo nadhoda. 
Odg. Predvidena je gradnja novega krožišča, 13. oktobra bo na šoli okrogla miza s prometno 
tematiko. Starši vabljeni!  
Sklep: Razpisali bomo  okroglo mizo 13. oktobra in povabili vse zainteresirane. 
Vpr. Jutranje prihajanje v šolo na Kokrici je omejeno na 7.45 minut. Vparšanje staršev , zakaj jim 
prej ne odpro vrat? 
Odg. Ga. Dijana Korošec odgovarja, da je v šoli 170 otrok, v starejši skupini vrtca pa še 24  in 
bi bilo nemogoče zagotoviti varnost, lahko pa otrok pride v jutranje varstvo, vendar mora priti 
do 7.30. 
Vpr. Pri kosilu otrok ne dobi pijače? 
Odg.Ga. Korošec: Učitelji v OPB ugotavljajo, da otroci ne jedo obrokov, ker se pred tem preveč 
napijejo. Rešitev problema je v postavitvi skodelic v razred,  kjer lahko otrok po potrebi pije 
vodo. 
Starši  učencev izražajo mnenje, naj bi učiteljice prvi šolski dan  prišle v razred prej, da bi se 
izognili težavam z iskanjem učilnic..  
Vpr: Kaj se dogaja z otroškimi igrali na Kokrici? 
Odg. G Žitnik pravi, da se je gradnja novih igral ustvila.  Ko je nekdo od staršev posredoval 
vprašanja na Revijo Žurnal so se stvari spet premaknile. Sredstva  zdaj na  MO Kranj iščejo, 
obljubljeno je, da se igrala obnovijo spomladi v letu 2009. 
Igrala pred centralno šolo so v gradnji. Želja je, da se napravi umetna plastične podlaga. Lastnik 
je KS Zlato polje, souporabnik in vzdrževalec pa šola..  
Vpr. Zakaj gredo otroci prvega in četrtega razreda na ogled enake predstave (Muca 
Copatarica)? 
Odg. Ga. Geršak  
Predstave so skrbno izbrane in so običajno navdušile tako mlajše, kot starejše otroke.Otroci 
gredo na predstavo predhodno pripravljeni. 
 

Kranj, 18.9-2008                                                  Zapisnik pripravila: Darja Križnar 
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