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ZAPISNIK 1. RODITELJSKEGA SESTANKA 8. C 
V torek, 6. 9. 2011, ob 18.00 v večnamenski dvorani (kasneje v matični učilnici) 
Odsotni: Čaušević, Mikič, Robežnik 
Dnevni red: 

1. tabor v Murski Soboti, 
2. delo v šolskem letu 2011/12, 
3. predstavitev publikacije, 
4. razno. 

 
K 1. 
Staršem smo predstavili tabor v Murski Soboti, ravnatelj je pojasnil tudi finančni del in opozoril 
na vedno večje število učencev, ki se tabora ne želijo udeležiti, starši pa jim to dovolijo.  
 
K 2.  
Sestanek smo nadaljevali v matični učilnici 8. c. Izvolili smo novo predstavnico v svet staršev, 
in sicer gospo Nušo Hribar (namestnica gospa Marta Lotrič).  
Starše sem opozorila na prihajajoče dejavnosti (pohod po mamutovih poteh, ekskurzija, tabor). 
Vprašala sem jih, če lahko za učence našega oddelka enkrat ali dvakrat na mesec ob petkih 
zvečer organiziram srečanja, na katerih bomo skupaj kuhali, debatirali, izvedli nekatere 
delavnice (študentke medicine o spolno prenosljivih boleznih in prvi pomoči, ostalo v 
sodelovanju s starši), si ogledali zanimive filme ipd. Starši so se strinjali in nimajo nič proti, če 
učenci ostanejo na šoli tudi po deveti uri zvečer. Obvestila sem jih tudi o tem, da bom za 
učence našega oddelka kot vsako leto skušala organizirati obšolske dejavnosti (obiske 
koncertov, razstav, gledališča …), kakšen izlet in pa v mesecu maju verjetno tudi tridnevni art 
tabor. 
Prisotne sem seznanila s podatki o nadomestni razredničarki (Sonja Grilc), o možnosti menjave 
izbirnih predmetov, jih opozorila na spremljanje šolske spletne strani … 
 
K 3. 
Starši niso želeli, da bi publikaciji na sestanku posvečali preveč pozornosti, saj so seznanjeni z 
vsebino, veliko podatkov o delovanju in ureditvi šole pa dobro poznajo že iz preteklosti. 
Vseeno sem izpostavila nekaj najnujnejših stvari – status, opravičevanje, garderobo, prehrano 
(odjave, prijave, subvencionirana prehrana), zdrav življenjski slog, šolo za starše in nevarnosti 
interneta. 
 
K 4. 
Nekateri učenci in njihovi starši bodo tudi letos sodelovali na Ljubljanskem maratonu (23. 10. 
2011), povabila pa sem še ostale. Poleg tega sem predstavila idejo o večji povezanosti otrok 
oziroma šole ter staršev, nekakšno časovno banko, v kateri bi sodelovali tisti, ki menijo, da 
lahko otrokom in ostalim staršem predstavijo določeno področje, aktivnost ipd., s katero se 
ukvarjajo, z njimi izvedejo zanimive delavnice, organizirajo izlete, predavanja, inštrukcije … 
Družili bi se lahko med našimi petkovimi popoldanskimi razrednimi urami ali pa med 
vikendom. Sama se nameravam v to vključiti s ponudbo o brezplačnem teniškem tečaju za 
starše in z delavnico o pravopisu, v sodelovanju s študenti medicine pa bom organizirala tudi 
tečaj prve pomoči. Starši so se že javili, pri katerih dejavnostih bi radi sodelovali, napisali pa 
bodo tudi, kaj lahko oni ponudijo.  
Predlagala sem tudi nekakšen forum preko elektronske pošte, kjer bi drug drugega obveščali o 
zanimivih kulturnih dogodkih, časopisnih člankih, knjigah, filmih, izletih … Vsi prisotni so se 
odločili sodelovati. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20. uri. 
                                                                                                       Dunja Jezeršek 


