OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
LAPAJNETOVA 50
5280 IDRIJA

ZAPISNIK
sestanka sveta staršev 6. 6. 2019 ob 18. uri na Osnovni šoli Idrija
Prisotni: predstavniki razredov: 1. b, 1. c, 2. a, 2. b, 2. c, 3. a, 3. c, 4. b, 4. c, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 6. c, 7.a, 7. c, 8. a,
8. c, 9. a, 2. razred Godovič, 4. in 5. razred Godovič, PŠ Zavratec
Opravičili odsotnost: predstavniki razredov: 1. a, 1. razred Godovič, 3. razred Godovič, 5. c, 8. b, 9. c, NIS1,
Odsotni: predstavnik razredov: 3. b, 4. a, 7.b, 9. b, NIS2, PPVI
Ostali prisotni: Ivica Vončina, ravnateljica, Dina Rudolf, pomočnica ravnateljice, Zdenka Skrt, pomočnica
ravnateljice ter Anita Jesenko, predsednica Aktiva sveta staršev notranjskih OŠ
Zapisnikar: Neda Permozer
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Predlog skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za prihodnje šolsko leto
3. Predlog nadstandardnih storitev v šolskem letu 2019/20
4. Poročilo predstavnikov staršev o delu šolskega sklada, delovne skupine za prehrano, Aktiva sveta staršev
notranjskih osnovnih šol in Zveze svetov staršev Slovenije
5. Pobude in predlogi
K točki 1.
Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb. Ravnateljica doda pojasnilo, da je šola poslala dopis glede prehoda za pešce
in glede varnostni v prometu na Občino Idrija, Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, članom
občinskega sveta Občine Idrija, policijsko postajo Idrija. S strani policije so dobili pozitiven odgovor, da se strinjajo
z ugotovitvami šole in jih podpirajo. Od ostalih odgovora niso prejeli. Predlaga se, da se dopis policije pošlje še
ostalim naslovnikom.
SKLEP: Člani sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje sveta staršev.
K točki 2.
Seznami vseh učnih gradiv za prihodnje šolsko leto so bili predhodno poslani članom sveta staršev po e-pošti.
Ravnateljica pokaže primerjavo cen delovnih zvezkov prejšnjih let in šol v občini. V Pravilniku o upravljanju
učbeniških skladov je za posamezni razred določena cena. Januarja MIZŠ obvesti kolikšna je vrednost točke. Letos
šola tega obvestila ni dobila. Učbeniki bodo v šolskem letu 2019/2020 tudi za drugošolce brezplačni. Predstavnik
sveta šole poda opombo, da so se na prejšnjih svetih staršev dogovorili, da predstavniki pozovejo starše, da preverijo
izpolnjenost delovnih zvezkov. Odziva staršev ni bilo. Ravnateljica pove, da so delovni zvezki večinoma precej
popisani. Stopnja izpolnjenosti delovnega zvezka se od učitelja do učitelja razlikuje, odvisna pa je tudi od tega, ker
nekateri učenci, kljub navodilom učiteljev, nalog ne rešijo. Delovni zvezke potrdi zavod in take delovne zvezke šola
lahko kupi. V kolikor se delovnih zvezkov ne uporablja, naraste strošek uporabe kopiranja. Ravnateljica je mnenja,
da je še vedno bolje imeti delovne zvezke. Anita Jesenko je predstavila, da v okviru aktiva sveta staršev zbirajo in
sledijo cenam delovnih zvezkov skozi leta. Navaja, da so med šolami cene delovnih zvezkov še vedno v velikem
razponu. OŠ Idrija je od 109. šol na 19. mestu glede na ugodnost cene delovnih zvezkov. Ravnateljica je prenesla
opozorilo knjižničarke, da se učbeniki, ki jih šola izposoja brezplačno vračajo v zelo slabem stanju. Starše naproša,
da se učbenike dodatno zavije ter da se otroke nauči bolj vestnega ravnanja.
Na navedeno, ni bilo ugovora.
SKLEP: Svet staršev je soglasno potrdil skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
šolsko leto 2019/2020.
K točki 3.
Ravnateljica je predstavila nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2019/20. Povedala je, da so cene posamezne
dejavnosti odvisne od števila otrok, ki so prisotni pri posamezni dejavnosti. Precej sredstev za izpeljavo
nadstandardnih dejavnosti prispeva šolski sklad. Nekaj malega prispeva tudi MIZŠ, ostalo krijejo starši.
Šola je dolžna izvesti plavalni tečaj v 2. ali 3. razredu. Na OŠ Idrija se plavalni tečaj izvede v 3. razredu.
Predstavnik podružnične šole Zavratec podaja predlog, da bi se tudi učenci podružnične šole udeležili obšolskih
dejavnosti na Medvedjem brdu. Ravnateljica je povedala, da bo z učiteljico preverila možnosti. Ravnateljica tudi
pohvali izredno organiziranost staršev glede prevozov otrok na dejavnosti.
Predstavnico 9.a zanima ali MIZŠ sofinancira končne izlete. Ravnateljica je povedala, da končni izlet ni potreben,
da pa MIZŠ financira majhen del ene ekskurzije na leto.
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Predstavnica staršev v svetu zavoda OŠ je vprašala kako je v teh primerih s prispevki občine. Ravnateljica je
razložila, da za nekatere športne aktivnosti šola s strani občine dobi določena sredstva. Ne prispeva pa za stroške
ekskurzij in končnih izletov.
Predstavnico 6. a razreda je zanimalo, kako se potreba po financiranju določene aktivnosti naslovi na občino?
Ravnateljica je odgovorila, da se pripravi razlago za kaj se bodo sredstva porabila. Člani sveta staršev so sprejeli
soglasje k podanemu predlogu nadstandardnih dejavnosti.
SKLEP: Člani sveta staršev so se soglasno strinjali s predlaganimi nadstandardnimi dejavnostmi šole v šolskem letu
2019/2020.
K točki 4.
Predstavnica šolskega sklada je podala poročilo o delovanju šolskega sklada. Zbralo se je 20 ton papirja, za kar je
šolski sklad dobil 1.827 €. Z akcijo »Vsak podpis šteje« so zbrali 620 €, z dobrodelno predstavo »Še risanka, potem
pa spat« 2.400 €. Nekaj sredstev se je zbralo tudi z nekaterimi manjšimi akcijami (Slovenija bodi pozdravljena,
Prešeren ima talent, Miklavžev sejem Godovič…). Nekaj so prispevali tudi drugi donatorji. Šolski sklad je izvedel
akcijo »Na knap« s katero pa niso pridobili veliko sredstev. Akcijo bodo ponovili tudi naslednje leto in upajo na
boljši odziv.
Predstavnik sveta šole ugotavlja, da z akcijo zbiranja starega papirja šolski sklad zbere precejšnja sredstva.
Povprašal je o možnosti izvedbe akcije 2x letno. Nekatere izkušnje kažejo, da z večkratno letno ponovitvijo zbiranja
papirja ni nujen tudi večji prihodek.
Predstavnica 6. a je podala mišljenje, da je večina zbranega papirja najbrž reklamnih časopisov, ki pa so sporni z
vidika varstva okolja. Podala je mnenje, da bi moralo več ljudi nalepiti nalepke na poštne nabiralnike, ter se s tem
odreči prejemanju reklamnih časopisov.
Predstavnica 2. a razreda je zastavila vprašanje ali je razred, ki zbere največ papirja nagrajen? Ravnateljica je
povedala, da zmagovalec prejme nagrado.
Predstavnica 4.,5. razred Godovič je podala predlog za šolski sklad. Ali se lahko na položnico napiše določen
znesek? Ravnateljica je povedala, da se z vidika računovodske zakonodaje zneska na položnico ne sme pisati točno
določenega zneska, lahko pa se napiše »bianco« položnico.
Predstavnica šolskega sklada je na koncu pozvala starše, naj se v primeru, ko rabijo pomoč, obrnejo na šolski sklad.
Pomočnica ravnateljice je v imenu odsotne predstavnice iz skupine za prehrano povedala, da v novem letu
prihajajo nove smernice za prehrano. V skladu s smernicami bodo na novo sestavljeni jedilniki. Šolo so obiskali tudi
predstavniki NIJZ-ja, ki so pohvalili sestavo jedilnikov imeli so le pripombo, da bi bilo dobro uvesti več
polnozrnatih živil, ter bolj zdravo piščančjega meso ter ribe. Predloge bo šola poizkušala realizirati v naslednjem
šolskem letu. Ravnateljica je ob tem dodala, da kuhajo dietno hrano samo za učence, ki imajo zdravniško potrdilo.
Med učenci je bila izvedena tudi anketa, kjer so lahko izrazili svoje mnenje glede šolske prehrane
Predstavnica 2. a je pripomnila, da je iz popoldanske malice otrok domov prinesel mleko v tetrapaku. Predlagala je,
da bi se ob malici dobilo lonček mleka, kolikor otrok popije – brez embalaže. Ravnateljica je odgovorila, da se
embalaži poizkušamo izogibati v čim večji meri. Ker pa se kuhinja zapre ob 15.uri bi ostanki ostali v jedilnici do
jutra. Velik problem predstavlja tudi pomankanje kadra, zato se pri kosilu tudi poslužujejo plastičnih lončkov.
Šolske kuhinje se poslužuje tudi več otrok, saj so tu tudi otroci iz vrtca. Prav tako se povečuje število zunanjih
abonentov. Ravnateljica je še dodala, da se bo poleti kuhinjo preuredilo tako, da bodo otroci že sami sortirali
odpadke, pribor in pladnje.
Predstavnico 9. a je zanimalo ali kuhar upošteva količino hrane na željo otrok? Ravnateljica je povedala, da kuhar
upošteva želje otrok in da otroci dobijo, kar želijo.
Predstavnika 7. a je zanimalo koliko kosil se dnevno pripravi v šolski kuhinji? Ravnateljica je odgovorila, da se
pripravi 550 kosil.
Predsednica Aktiva sveta staršev notranjskih OŠ je podala poročilo o dejavnostih Aktiva sveta staršev notranjskih
osnovnih šol in Zveze svetov staršev Slovenije. Predstavila je izsledke ankete o delu za šolo doma, ki je bila
izvedena med starši otrok osnovnošolcev. Rezultati ankete so dostopni na strani http://www.zasss.si/.
Predstavnik 6. b je postavil vprašanje ali so učenci v tretji triadi razdeljeni po nivojih? Ravnateljica je povedala, da
nivojskega pouka ni več.
K točki 5.
Ravnateljica je prisotne obvestila o novosti, da v šolskem letu 2019/2020 ne bo več delovnih sobot, spremenil se je
Pravilnik o šolskem koledarju, ki določa prvi in zadnji dan pouka, ne pa tudi številno dni pouka.
Trenutno v šoli poteka energetska sanacija stavbe. V načrtu je, da so dela zaključena v drugi polovici avgusta.
Na podstrešju šole so še vedno stoli in mize, ki jih lahko vzame kdor jih potrebuje.
Ravnateljica je pozvala vse starše, naj pred koncem šolskega leta pregledajo najdene predmete in jih odnesejo
domov.
Ponovno je opozorila, da bo dne 21. 6. 2019 v Idriji cilj Dirke po Sloveniji ter naj se zaradi zapore cest temu
primerno organizirajo.
Na šoli bosta v šolskem letu 2019/2020 poleg utečenih, potekala dva projekta in sicer, nadaljevanje Inovativna
pedagogika 1:1 ter Trajnostna mobilnost. Peš bus v šolskem letu 2019/2020 ne bo organiziran.
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Ravnateljica je poudarila, da skladno z Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s prejemanjem
daril, učitelji ne smejo sprejemati daril, razen priložnostnih. Predlagala je, da namesto kupovanja daril učiteljicam in
učiteljem ob koncu šolskega leta raje darujejo v šolski sklad.
Pomočnica ravnateljice je na kratko predstavila neuradne rezultate NPZ. Izpostavila je problem, da je kljub
obvestilu veliko učencev s seboj pozabilo prinesti enotno matično številko s katero se lahko dostopa do rezultatov.
Vprašanja, predlogi in pripombe staršev:
3. c Kako se financira prenova stavbe? Ravnateljica je odgovorila, da se sanacija financira s pomočjo javnega
zasebnega partnerstva, Občina Idrija in Petrol.
7. a Komentiral je slabost obstoječega šolskega sistema. Predlaga, da bi šola v prvi vrsti spodbujala, da otrok
razmišlja s svojo glavo, ne le, da sledi navodilom. Ravnateljica se je s komentarjem strinjala, žal pa na ministrstvu
nimajo posluha oz. se ne upošteva mnenj šol.
9. a Kdo je odločil, da se gre na končni izlet v Benetke? Pomočnica ravnateljice je povedala, da so učenci poleg
Benetk na izbiro imeli tudi morje ali Bohinj. Sami so se na koncu uskladili in izbrali Benetke. Mnenje predsednika
sveta staršev je bilo, da v kolikor je otrokom dana možnost izbire, pride med njimi do nesoglasij, zato je najbolje da
se jim niti ne da izbire.
9. a Zakaj se na končni izlet ne sme vzeti mobitela? Pomočnica ravnateljice je odgovorila, da po pravilih šole na
šolskih aktivnostih mobiteli niso dovoljeni. Če bi otroci radi fotografirali lahko s seboj vzamejo fotoaparat.
6. b Podal je pohvale za urejeno igrišče ter pri tem izpostavil, da fantje v podaljšanem bivanju nimajo nogometne
žoge in tako otroci nosijo žogo s seboj v šolo. Ravnateljica je povedala, da bi morala na podlagi zahteve biti
postavljena vmesna ograja med igriščem in igrali. Prav tako tudi ne bojo postavljeni goli za nogomet dokler ne bo
ograje. O tem je tudi že govorila z županom.
6. b Zelenica in igrala so v slabem stanju. Predlaga, da bi bilo več poslikave tal - talne igre, kot jih imajo v tujini.
Ravnateljica je na to odgovorila naj podajo ideje - lastnik je občina.
Pohvalili so novo poslikavo stebrov pred šolo.
2. g Zakaj se zopet začenja jutranje varstvo ob 7.00 uri in ne ob 6.30 pri čemer je prvošolcev pet (spodnji normativ)
in potrebe staršev zelo velike. Vsako jutro je ob 6.30 vsaj 8-10 otrok. Gre za 30 min, ki ob zagotavljanju obstoja pa
Godovič ne bi smel biti problem. Zadeva bi se odprla tudi na Svetu zavoda.
Ravnateljica je pri učiteljicah preverila koliko prvošolcev obiskuje jutranje varstvo. V dveh letih jutranjega varstva
niso obiskovali več kot trije otroci, ostalih, ki pridejo do 7.00 pa je največ šest otrok. V kolikor bo na jutranje
varstvo hodilo pet otrok se bo jutranje varstvo zagotovilo. Že dve leti se opaža, da starši otroka vpišejo v varstvo ob
6.30, potem pa ga celo leto vozijo kadar nanese. Redko se zgodi, da je otrok na jutranjem varstvu ob 6.30.
2. a Zakaj ima 3. razred različna delovna zvezka za matematiko? Koristneje bi bilo, če bi otroci več (računov)
samostojno pisali v zvezek. Ravnateljica je povedala, da so delovni zvezki, ki se jih uporablja v 3. r avtonomna
odločitev učitelja. Uporablja se DZ za MAT (trije deli - Rokus) in RJI (Antus) za učence, ki potrebujejo dodatne
naloge različnih tipov. Pri slo nimajo DZ, torej bodo tam zagotovo pisali v zvezke.
2. a Zakaj je pri zvezkih navedena tudi znamka "Lili in Bine", saj obstajajo tudi druge znamke enakih zvezkov?
Ravnateljica je povedala, da se lahko kupi zvezke po želji. Zvezke Lili in Bine pa imamo zato, da učenci lažje
razumejo navodila glede orientacije v zvezku.
Ravnateljica je še povedala, da so zvezki Lili in Bine posebej prilagojeni za delo v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju in obogateni z didaktično vsebino na notranjih straneh naslovnic. Pri izbiri papirja so bili posebej pozorni
na vpojnost, ki bo preprečevala nastajanje madežev med pisanjem, in na ustrezno debelino listov. Hkrati je to okolju
prijazna rešitev saj so zvezke izdelali iz zelo kakovostnega 100-odstotno recikliranega papirja s certifikatom.
2.a Pobuda, da bi šola sledila praksi nekaterih drugih OŠ (samo primeroma naštete: OŠ Domžale, OŠ Livade Izola,
OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, OŠ Vič...) in nabavila izbrani likovni material (risalni blok, barvni papirji, šeleshamer,
DAS masa) ter zanj dobila količinski popust. Starši bi znesek poravnali preko položnice oz. UPN obrazca.
Ravnateljica je pojasnila, da OŠ Idrija v svojem aktu o ustanovitvi nima določene trgovinske dejavnosti. Ker smo
davčni zavezanci, bi bilo plačnikom potrebno zaračunati še DDV. Naročanje materiala za vse učence šole bi
pomenilo ogromno dodatnega dela in večji strošek. Povedala je tudi, da se včasih izjemoma naroči za učence tudi
glino, stiropor, ki se ga potrebuje v majhnih kosih, material za letalo (posebnost materiala in količina) ter zobne
ščetke. Predstavnica 3. c je ob tem izpostavila problematiko zahtev po materialu za preizkuse, ki jih otroci delajo v
šoli. Obvestilo, kaj rabijo za izvedbo preizkusa so dobili v petek, v ponedeljek pa so morali stvari prinesti v šolo.
Predlagala je, da bi bili starši prej obveščeni, da se lahko med seboj uskladijo tudi glede nabave materiala.
Ravnateljica se je strinjala in bo o predlogu obvestila učitelje.
2. a Predlog, da se na seznam šolskih potrebščin vidno uvrsti besedilo, ki bi smiselno pomenilo, da "učenci lahko
uporabijo potrebščine preteklega šolskega leta, če so še uporabne (barvice, škarje, radirke, šablone, ..." Ravnateljica
je predlog vzela na znanje, ob tem pa še povedala, da nobena učiteljica ne zahteva novih šolskih potrebščin ter, da je
to odločitev staršev samih.
6. b Kakšen je postopek/možnost za zamenjavo učiteljice, razredničarke, če z njenim delom v 6.r starši niso
zadovoljni? Ravnateljica je povedala, da je delo in organizacija na šoli v domeni šole, glede na zmožnosti.
Informacije, da starši z delom učiteljice niso zadovoljni nima, niti se noben od staršev ni pritožil. Želela bi
konkretno pripombo o problemu.
6. c 04. 6. 2019 smo imeli 6. razredi naravoslovni dan in doživeli avtobusni defekt na poti. To se lahko zgodi,
vendar nas občasno vozijo tudi s starimi avtobusi (v njih smrdi po izpuhih, po drugem ne morem oceniti ali so stari
ali novi) in za zelo navito ceno. Je mogoče pri Nomagu zahtevati vsaj ceni in otrokom primeren prevoz?
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Ravnateljica je povedala, da je še isti dan posredovala vprašanje prevozniku. G. Klemen Pajkl, regijski vodja
operative zahod, je odgovoril, da so vozila redno servisirana in jih pregledujejo. Da pa se vsega ne da predvideti in
se vsake toliko časa tudi kaj pokvari. Pri Nomagu se trudijo, da se otrokom za vsako vožnjo nameni novejši avtobus,
če je le mogoče ter zagotavlja, da so avtobusi tehnično vedno brezhibni. Cene prevozov, ki jih šola naroča, so
mnogo cenejše kot bi bile, če bi jih zaračunali po uradnem ceniku. Za primerjavo je podal ceno 50-sedežnega
avtobusa na relaciji Idrija – Ljubljana, za katerega starši plačajo 194,20eur + ddv + cestnino. Če bi se prevoz
zaračunal po ceniku, bi enaka pot stala 385eur + ddv + cestnina. Dodal je še, da bojo pri prevozu na ta dan zaradi
neljube okvare vozila to pri ceni še dodatno upoštevali.
6. c V Modri dvorani pušča streha. Na nekaterih mestih imamo v telovadnici po tleh brisače in plastične posode, kar
ni varno. Tudi parket je na teh mestih že v zelo slabem stanju. Zanima me, kaj se bo v prihodnje naredilo v zvezi s
tem in kdaj? Ravnateljica je povedala, da je Modra dvorana v lasti Občine, upravlja pa jo Komunala Idrija. OŠ
Idrija je uporabnik in plačujemo uporabo. Na občino je bil naslovljen dopis, odgovora pa še nismo prejeli.
6. c Podane so bile pohvale za izvedbo tabora na Medvedjem brdu.
Za zaključek je ravnateljica izrazila skrb zaradi povečanega vpisa otrok v šolo. Zaradi česar bo še večja gneča. Za
šolsko leto 2019/2020 je vpisanih 700 otrok, zelo številčni bodo prvi razredi. V naslednjem šolskem letu bo še
vedno gostoval vrtec.
Izbirni neobvezni predmeti v 1. razredu v podružničnih šolah Godoviču in Zavratcu zaradi premajhnega vpisa otrok
ne bodo izvedeni. Šola bo zato organizirala krožek angleščine.
Ravnateljica se je vsem sodelujočim v svetu staršev v tem šolskem letu zahvalila za sodelovanje ter vse povabila na
zaključno prireditev, ki bo v ponedeljek 24. 6. 2019 ob 9. uri v Modri dvorani.
Sestanek je bil končan ob 20.35.

Predsednik sveta staršev:
Martin Pišlar

Zapisala:
Neda Permozer

Št.: 900-2/2019-7
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