
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 
z dne 25.5.2021 

 
Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Renata Šiler. Seja se je začela ob 18. uri v 
telovadnici. Lista prisotnosti je priložena. 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje z dne 23. septembra 2020 
2. Realizacija Letnega delovnega načrta (LDN) 
3. Potrditev seznama učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/22 
4. Priprava na novo šolsko leto 2021/22 
5. Razno 

 
Ad 1 
Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik z dne 23. septembra 2020. 
 
Ad 2 
Ravnateljica Fani Bevk je pripravila poročilo: »REALIZACIJA LDN – KRATKO 
POROČILO«, ki je sestavni del tega zapisnika. Celotno Poročilo o vzgojno-izobraževalnem 
delu v šolskem letu 2020/2021 bo namreč predstavljeno na prvi seji sveta staršev v naslednjem 
šolskem letu.  
Ravnateljica se je posebej zahvalila vsem staršem za vso pomoč in podporo otrokom v času 
šolanja na daljavo.  Manj je bilo obravnave nove učne snovi, več je bilo ponavljanja in 
poglabljanja znanja. Učenci so v domačem okolju delali različno uspešno, tudi prizadevnost je 
bila različna. Ko so se otroci vrnili v šolo in je prišlo do ocenjevanja. Morebitno neredno delo 
se je izražalo tudi v slabših ocenah. Od 10 mesecev so bili 4 meseci na daljavo, kar pomeni, da 
so se izgubili stiki, trpela je socializacija, otroci so »pozabili« nekatere osnovne stvari, vidne so 
bile tudi druge stiske. Šola ima štiri svetovalke, ki učencem po vrnitvi v šolo zelo veliko 
pomagajo.  
Načrt za naprej vključuje izboljšanje načina dela s Teamsi, tudi z učenci prve triade. 
Razmišljajo o izvajanju manj predmetov dnevno (torej recimo trije predmeti na dan v blok 
urah). 
V prihodnje jih čaka še izvedba Erasmus+, začne se samo-testiranje za Covid-19, bliža se 
valeta, sprejem odličnjakov pri županu …  
Realizacija LDN vsekakor ni takšna, kot je bila načrtovana – vključno s šolo v naravi. 
Ravnateljica je tudi odgovorila na dodatna vprašanja. Glede zelene strehe so ugotovili, da je 
možno izvesti pouk nekje do 10. ali 11. ure, ker ob sončnih dneh kasneje pripeka. So pa v 
gozdičku namestili dolge klopi z mizami, tako da je pouk tam mogoč. 
Glede letne  šole v naravi še ni jasno, kaj bo. Če bo obvezno testiranje otrok, šole v naravi ne 
bo. Če pa bo mogoče, bodo imeli prednost 5. razredi (ker so bili lani ob letno, letos pa ob zimsko 
šolo v naravi). 
Starši so povedali svoje izkušnje šole na daljavo: nekateri so z delom učiteljev zadovoljni, drugi 
manj; nekateri menijo, da bi bili potrebni daljši odmori med predmeti, kajti predmeti so se 
zavlekli in odmorov sploh ni bilo; drugi menijo, da je dobro, če poteka pouk po urniku, da se 
ohrani rutina; po eni strani je bilo v redu, da ocenjevanja ni bilo, po drugi pa to pomeni, da 
stvari učenci ne jemljejo resno. Tam, kjer so učitelji vztrajali pri zahtevah, je bilo narejenega 
veliko več. Se pa vsi starši strinjajo, da je učna kondicija pri učencih padla. 
 
 
 



Ad 3 
Svet staršev se strinja s seznamom učbenikov in (samostojnih) delovnih zvezkov (DZ) za šolsko 
leto 2021/22. Oba seznama sta del tega zapisnika. Učbenikov se ne kupuje, ker jih učenci 
dobijo iz učbeniškega sklada.  
DODATNO: Samostojni DZ za DKE za 8. razred bo brezplačen, staršem ga ne bo treba kupiti, 
strošek se zmanjša za cca 13-14 EUR. 
 
Ad 4 
Ravnateljica pove, da je junija predviden začetek gradnje novega prizidka; občina čaka na 
namero ministrstva z okolje in prostor (MOP). Ko se gradnja začne, ne bo mogoče izvajati ur 
športa na igrišču. Poskušali bodo uporabiti druge telovadnice, bazen, možnost sprehoda, hitre 
hoje ... Igrišče naj bi zgradili relativno hitro v primerjavi s prizidkom. 
 
Ad 5 
Starši prosijo, da šola preveri možnost naročanja  dveh kosil za enega otroka za posamezne 
dni – v novem šolskem letu. 
 
Valeta bo 14. junija. Ena opcija je zunanje igrišče, če bodo izpolnjeni pogoji. Nekateri želijo 
prenos preko videa. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.25. 
 
                                                                                              Zapisala:  Ana Vučina Vršnak 
 


