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Zapisnik  s 1. seje Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna   Kranj, v šolskem 
letu 2009/10 
 
Četrtek, 17. 09. 2009 ob 18.00 uri 
 
Dnevni red: 
 
1. Obravnava Letnega delovnega načrta in poročilo o realizaciji v 
lanskem letu 
- šola 
- vrtec 
2. Obravnava Hišnega reda in Pravilnika o šolskem redu 
3. Poročila z roditeljskih sestankov 
4. Aktualna problematika, mnenja, pobude 
5. Izvolitev štirih članov sveta staršev v komisijo šolskega sklada 
 
K 1 Poročilo  za šolo: ga. Geršak 
Poleg redne letne realizacije izpostavlja veliko udeležbo učencev na 
različnih tekmovanjih. Posebej odmevno je bilo tekmovanje v robotiki, kjer 
se je naš učenec uvrstil na SP v Avstriji. Izvedenih je bilo tudi več manjših 
in večjih projektov. 
Nerealizirana je ostala obnova sanitarij , ki ne poteka po planu. Gospod 
ravnatelj ugotavlja in na nepravilnosti v postopkih tudi javno opozarja. 
Ugotavlja,  da je vzrok ne izvedbe ležernost oddelka za investicije na MO 
Kranj. Tudi izvedena dela so slabše kakovosti, zaradi prehitrega 
zaključevanja v zadnjem hipu. Občina je dolžna zagotoviti sredstva za 
vzdrževanje.  
 
Poročilo za vrtec: G. Leskovar 
V vrtcu je še kar prostorska stiska, tako, da se od treh oddelkov eden 
nahaja v šoli. Skupine so polne, skupaj je 68 otrok.   
Program je bil v celoti izveden po letnem delovnem načrtu, starši se lahko 
pri tem dejavno vključujejo.  Delavci vrtca se pojavljajo tudi na simpozijih 
po Evropi. 
Pozornost je usmerjena na upoštevanje pravil lepega vedenja. Določena so 
pravila. 
Igralnica novo opremljena s kockami Duplo in  Lego.  Izvedenih je bilo pet 
projektov, več športnih tekmovanj in zbiranje papirja. Z izkupičkom le-tega 
je bil nabavljen nov CD predvajalnik. 
Precej aktivnosti je bilo organiziranih skupaj s šolo. 
Letošnje leto je bilo sprejetih 41 novih otrok, 18 so jih morali odkloniti. 
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Ker je trend povečanja rojstev , bo prostorska stiska vse večja in 30. 9. bo 
javna razprava o zazidalnem načrtu na Kokrici. 
 
 
 
Vprašanje staršev: Predlog, da se vrtčevski otroci vključijo v projekt Žabja 
šola. 
 
Nekaj  LDN je predstavil ravnatelj. V LDN je novih vsebinskih ciljev, .Vse 
ostale dejavnosti so vpisanje v tabelah.  
V tem  letu  je redvidena menjava parketa v telovadnici in prenova 
sanitarij. 
Vse učilnice so računalniško opremljene, prav tako tudi na Kokrici, kmalu 
tudi v  vrtcu . 
V šolskem koledarju predviden  nov dogodek dan NNNP- vaja 
 
K 2  Hišni red in Pravilašolskega reda.Starši so bili z obema dokumentoma 
seznanjeni in seznjimi strinjajo. 
 
Ad.4 
Vpr. Staršev 8a  
Urnik nivojskega pouka  je nepregleden. Kako je z nadomeščanji? 
 Odg. ga. Geršak:  Za zdaj je urnik tako, kot je, prihodnje leto bo 
omogočena izvedba  individualne priprave urnika. Nadomeščanja so 
vedno pravočasno objavljena na oglasnih deskah in se stalno elektronsko 
obnavljajo. 
Vpr. Strašev 7. c  
Ali je možna zamenjava učiteljice za matematiko, gospe Toporševe? 
Odgovor oblikujemo na sestanku  in se strinjamo, da brez temeljitih 
dokazov ni nobene osnove za menjavo učiteljice, ob tem pa moramo 
vsako pritožbo resno spremljati, kar je tudi naloga vodstva šole. 
 Vpr. 5.a 
Predlog, naj bodo pevske vaje kasneje in ne zgodaj zjutraj 
Kako je s karticami za šolsko prehrano? 
Odg. ravnatelja: prvi meni je zagotovljen za vse učence, drugi meni je 
predhodno izbran. 
Vpr. 3.a 
Starši niso seznanjeni z izborom interesnih dejavnosti, predvsem jih zanima 
izbor tujega jezika. 
Odg. Interesna dejavnost za tuj jezik je od 5-9. razreda. 
Vpr. 7.razred 
Starši opozorijo, da naj bi bili otroci na taboru v Marindolu  brez sadja. 
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 Vpr. 8c. 
 Kateri izbirni predmeti so 1. uro, ker  tisti vozači, ki nimajo izbirnega 
predmeta, ne morejo v šolo, ker je zaprta.  
 Odg. Preveri se, kako bo problem rešen. 
Vpr. 4.razred 
 Kaj bodo otroci delali na taboru Medvedje Brdo pozimi? 
Odg. Ostali starši večinoma podprejo tabor, ker je dejavnosti veliko in so 
otrokom zelo priljubljene. To je naravoslovni tabor. 
 
 
Ad.5 
  
V šolski sklad izvoljeni naslednji predstavniki staršev: g:Strniša, ga. Grašič, 
ga. Rupnik Ravnihar in ga. Skok Kolar. 
 
Sestanek zaključujemo s povabilom v vključitev v spletno učilnico in z 
opozorilom, naj predstavniki staršev predčasno brez opravičila ne 
zapuščajo sestanka! 
 
Zapisnik pripravila:                                                                                    
Darja Križnar 
Predsednica sveta staršev 
 
 


