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ZAPISNIK 

 

2. seje sveta staršev šole in vrtca v šolskem letu 2014/15  4. 6. 2015 ob 18. uri 

 

Prisotni: člani sveta staršev (priloga lista prisotnosti); Aleš Žitnik, ravnatelj; Karmen Podgoršek 

in Dijana Korošec, pomočnici ravnatelja. 

Odsotni: predstavniki 1.a, 5.a, 5.b, 6.b, 9.a, 1.c, 2.c, 2.č, 5.č, skupine vrtca Pikapoka in Sovica  

Opravičeno odsotni: predstavnik 3.b 

Opravičeno odsotna: Tatjana Černilc, pomočnica ravnatelja 

 

Dnevni red: 

1. obravnava predloga strokovnih aktivov za delovne zvezke v naslednjem šolskem letu,  

2. aktualna problematika, mnenja pobude … 

 

  

K 1. 

 

Ravnatelj, Aleš Žitnik, je podal predlog delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/16, ki so ga 

pripravili vodje aktivov in je bil priloga vabila. Na predlog vodij aktivov je knjižničarka sestavila 

predlog izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/16. Opozoril je, da je ta predlog 

spremenjen, in sicer je v 2. razredu dodan delovni zvezek za angleščino, v 7. in 8. razredu pa je  

črtan učbenik in delovni zvezek za izbirni predmet nemščine.  

Starši so predlagali, da bi šola kupila delovne zvezke pri založniku in dobila količinski popust. 

Ravnatelj je odgovoril, da šola tega ne sme narediti. Starši, ki bodo imeli težave z plačilom pa 

naj se obrnejo na šolski sklad. 

 

SKLEP: Č lani sveta staršev so soglasno potrdili predlog cene delovnih zvezkov za šolsko 

leto 2015/16. 

  
 

  

K 2.  

 

- Predstavnico staršev je zanimalo, zakaj nekateri učitelji ne dajo testov učencem domov 

na vpogled. Ravnatelj je odgovoril, da učitelji morajo dati teste učencem, ki jih 

odnesejo domov, lahko pa jih potem vrnejo učitelju.  

- Starši so izpostavili teste pisno-ustno ocenjevanje. Dijana Korošec, pomočnica 

ravnatelja, je pripomnila, da je ta oblike bolj pravična za vse učence, ker dobijo vsi 

enaka ustna vprašanja, odgovori pa so pisni. Tudi točkovanje je bolj pregledno. 

- Predstavnica 7. razreda je pripomnila, da so se nekateri učenci iz izbirnega predmeta 

španščina preusmerili na francoščino pod vplivom učiteljice, ki sicer poučuje oba 

predmeta. Meni, da to ni v redu. Če se otrok odloči za španščino, naj se mu to omogoči 
brez dodatnih poskusov vplivanja na izbiro. Ravnatelj je pojasnil da so načeloma vsi 

učitelji priporočali predmete ki naj bi jih poučevali kot izbirne. 

- Predstavnico staršev je zanimalo, kako bodo razdeljeni učenci, ki so imeli v 4. razredu 

neobvezni izbirni predmet nemščino in tisti, ki je niso imeli. Ravnatelj je odgovoril, da 

bosta verjetno 2 skupini na matični šoli in 2 skupini na podružnici Kokrica.  

- Podana je bila pohvala učitelju Marku Kernu za poučevanje nemščine in učiteljici Viti 

Bokal in njeni predhodnici za poučevanje španščine. 

- Pripomba predstavnice staršev je bila, zakaj morajo učenci sami kupiti nožke za linorez 

in linolej, zakaj tega ne nabavi šola, ker bi bilo sigurno ceneje. Starši so predlagali da jih 

na koncu devetega razreda, otroci prepustijo šoli, saj jih ne potrebujejo več. Ravnatelj je 
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odgovoril, da je rekvizit, ki ga učenci v šoli potrebujejo. Šola ima nožke za pozabljivce, 

glede linoleja pa  bodo preučili možnost skupne nabave. 

- Predstavnica staršev v 8. razredu je predlagala, da bi se zmanjšalo število taborov, da 

torej ti ne bi potekali vsako leto. Ravnatelj je odgovoril, da je šola po vsakem 

izvedenem taboru staršem dala anketo, kot smo se dogovorili na prejšnjem sestanku 

sveta staršev. Večina staršev tabore podpira in so na splošno naklonjeni temu, da 

potekajo tabori vsako leto. Starši so ugotovili da bi bila cena sorazmerno nižja, če bi šli 

še na tabor za kakšen dan več. 
- Mati učenca se je pritožila nad nastopom hišnika, ki mu je bila priča v komunikaciji z 

delavko vrtca na parkirišču na Kokrici. Navedla je, da je zbiral podpise za referendum v 

zvezi z istospolnimi skupnostmi in se neprimerno izražal o njih. Meni da tega v 

službenem času med delavci šole ne bi smelo biti. Ravnatelj je pojasnil, da bo z njim 

opravil razgovor in ga opozoril. 

- Predstavnica staršev s Kokrice je opozorila na težave in nevarnosti na parkirišču pred 

šolo Kokrica. Dijana Korošec, pomočnica ravnatelja, je odgovorila, da ni druge rešitve 

kot  ta, da starši parkirajo pred Laknerjem in gredo otroci previdno preko prehoda za 

pešce peš do šole. 

 

  

  

   

Seja je bila zaključena ob 19. uri. 

 

Številka: 900-0002/2015 

 

 

Zapisala:                                                                                    Predsednica sveta staršev: 

Jožica Križman                                                                                     Milena Turuk 

 

 

 

Overovatelja zapisnika: Živa Broder 

                                      

 

                                     Lara Zalokar     
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