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Zapisnik z 2.seje Sveta staršev OŠ dr. Franceta Prešerna Kranj v šolskem letu 2009/10 
 
Četrtek, 18. 03. 2010 ob 18.30  
 
 
Dnevni red: 
 

1. obravnava razpisa in prijava na razpis MŠŠ za drugi tuj jezik 
2. imenovanje starša v skupino za spremljanje projekta drug tuj jezik 
3. aktualna problematika, mnenja, pobude z roditeljskih sestankov 
4. razno 
 
K1.,2. Ker kanditatura na razpis MŠŠ za drug tuj jezik zaradi nasprotovanja osmih staršev ni 
bila sprejeta, se prva in druga točka dnevnega reda ne obravnavata. 
  
Vpr.: Kaj so glavni argumenti staršev, ki so nasprotovali? 
Odg: Otroci so preobremenjeni in ne potrebujejo še enega predmeta. Tako so izglasovali 
starši enega izmed šestih razredov. 
Vpr.: Ali ne bi bili s sprejetjem drugega tujega jezika to dve dodatni uri? 
Odg: Država je pred tremi leti spremenila obremenitev učencev, tako da razredna ura ni 
več v kvoti rednih ur. Drugo uro bi pridobili iz rezerve iz zgornjega nivoja ur. 
Sicer bi bil drug tuj jezik taksonomsko na nivoju izbirnega predmeta. 
 
K3. Iz 8. a in 6. b razreda prihajata pobudi, naj se obseg nalog med počitnicami zmanjša, 
predvsem pri matematiki. 
Odg.: Ker domače naloge niso več obvezne, so se otroci polenili. Predlagana ideja, naj 
otroci pričnejo v prvem razredu z 10 minutami dela za domače naloge, čas naj se vsako 
leto poveča za deset minut in s tem bi se povečale navade pisanja več domačih nalog v 
višjih razredih. 
G. ravnatelj odgovori, da se je o problemu domačih nalog z učitelji že pogovarjal. 
Vpr. iz 8.c: Koliko je vredna ocena za bralno značko? 
Odg.: Bralna značka ni obvezna,  v skladu s tem tudi ne ocena. 
Vpr.: Ali so starši seznanjeni o poteku izbora za nadarjene otroke? 
Odg.: Učitelj lahko ob potrditvi še enega učitelja otroka predlaga  v izbor za nadarjenega 
učenca. Po doseženem tretjem nivoju na testiranju šola pripravi program sobotnih šol.  Za 
vse je potrebno soglasje staršev. 
Vpr.: Zakaj v šestem razredu v učbeniku ni slovenskega prevoda? 
Odg.: Prevoda nima stara izdaja, v novem je. 
Vpr.: V vrtcu na Kokrici je velika prostorska stiska. Vrtec še vedno zelo slabo opremljen z 
igrali, kljub temu da starši skupine Škratkov redno opozarjajo gospoda Velova z UO MO 
Kranj na probleme. 
Odg.: Konec novembra je bilo nameščeno eno igralo, ostalo ostaja nerešeno kljub 
večkratnemu porsredovanju vodstva šole na MOK. 
 
Starši predlagajo, naj se v tem šolskem letu postavi mobilna enota, s čimer se vsi starši, ki 
so v Svetu staršev, strinjamo in  pošiljamo na Upravno enoto sklep. 
Vpr.:  Zakaj ni igral za šolske otroke? 
Odg.: Na Kokrici predlagajo, da bi kupili nekaj igral. Koši so že zmanjšani; ker so izvajalci 
Cinkarne slabo opravili, so koši spet odpeljani na popravilo. 
 
 Vpr.: Zakaj niso otroci vključeni v acijo Očistimo Slovenijo? 
 Odg.: Zato, ker so vključeni v v akcijo Kranj ni več usran. 
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Vpr.: O taboru 5. razredov v Kranjski Gori več pripomb: 
- V objektu naj bi bila v času bivanja otrok tudi dva tujca. 
- V kopalnicah  naj bi bila mrzla voda.  
- Zahteva, naj se sankcionira oddajatelj najetih prostorov. 
- Predlagana dvojna anketa po koncu tabora, eno naj izpolnijo  takoj po zaključku, drugo 

doma skupaj s starši. 
- Jedilniki naj bodo znani vnaprej, ker je bila hrana zelo slaba (nič  sokov, premalo sadja, 

enolična hrana …). 
- Hoja z nahrbtniki na smučišče in hranjenje izven objekta bivanja. 
- Otroke, ki se niso tuširali, naj opozori in se pogovori učiteljica. 
 
Mnenja ostalih staršev: 
- Pohvalili organizacijo in učenje smučanja, skupaj pa je bilo ugotovljeno, da so bili ostali 
pogoji v izvedbi tabora vprašljivi, predvsem prehrana in oddaljenost od smučišča. 
 
-Tabor ni iskanje udobja , temveč bivanje v drugačnih okoliščinah kot doma. Tabor je 
socialna stvar! 
Otroci bi morali biti s strani šole in staršev bolje vnaprej pripravljeni na tabore in drugačne 
razmere. 
 
Kranj, 1.4. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zapisnik pripravila:                                                                                    Darja Križnar 
                                                                                                      Predsednica sveta staršev 
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