
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Grm 

Četrtek, 28.05 2020, 17:00 h – 18:30 h , Webex videokonferenca 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev zapisnika druge seje 

3. Poročilo o poteku dela na šoli  in navodila za nadaljnje delo (ravnateljica) 

4. Mnenje Sveta staršev o ceni delovnih zvezkov in drugih gradiv 

5. Pobude in vprašanja predstavnikov staršev 

 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

Zaradi varnostnih ukrepov glede Covid-19 je bila seja izvedena preko Webex videokonference. Poleg 

ravnateljice in pomočnice ravnateljice so se jo udeležili predstavniki naslednjih oddelkov: 

1.B, 2.A, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.D, 5.B, 6.C, 7.B, 7.D, 8.A, 8.C, 9.C  

Predstavnika 4.C in 4.B sta svoje mnenje poslala pred sejo po e-pošti.  

S 17.predstavniki (15 na videokonferenci in dvema dopisno) je Svet staršev OŠ Grm sklepčen.  

 

2. Pregled in potrditev zapisnika prve seje 

Pri pregledu zapisnika 2.seje sveta staršev je odprt ostal samo sklep o možnosti osvetlitve stopnice na 

vhodi v šolo, kar zaradi razmer dela v času Covid-19 šola ni mogla izpeljati. Dogovor z ravnateljico: šola 

možnost osvetljave stopnic pripravi do naslednjega šolskega leta.  

Zapisnik 2.seje sveta staršev je bil nato soglasno potrjen in se lahko objavi na spletnih straneh šole.  

 

3. Poročilo o poteku dela na šoli (ravnateljica) 

Ravnateljica je predstavila delo šole v preteklem letu, predvsem s poudarkom na  poteku izobraževanja 

na daljavo, varnostnih ukrepih, ki jih je šola uvedla ob vračanju otrok v šolo (1.triada in 9.razredi)  ter 

na navodilih za vračanje preostalih otrok v šolo prihodnji teden.  

Nekaj bistvenih točk: 

a. Šola je pomagala zagotoviti tehnične pripomočke za otroke, ki niso imeli možnosti izvajanja 

pouka od doma (na daljavo), vključno z modemi, računalniki,....tako da se je v izobraževanje 

na daljavo lahko vključilo vseh 800 učencev.  

b. Učitelji so gradivo dostavljali tudi fizično (dokler se delo na daljavo ni uteklo) in bili na voljo 

tudi na privatnih telefonih. 

c. Veliko staršev in predstavnikov oddelkov je pohvalilo delo šole in učiteljev.  

d. Ob vrnitvi otrok 1.triade in 9. razredov so bila upoštevana vsa navodila za varno delo na šoli. 

Otrok niso delili, združevali in mešali, 9.razredi niso imeli kabinetnega pouka ampak je slednji 

potekal v matičnih učilnicah, da se otroci niso selili 



e. Za učence 4-8 razreda je bil organiziran tudi dopolnilni pouk 

f. V naslednjem tednu bo pouk potekal v fiksnih razredih, brez delitev na skupine 

g. Krožki ne bodo potekali 

h. Proslav, ekskurzij, izletov,...šola ne bo organizirala v letošnjem letu. 

i. Za 9.razrede bo šola skušala organizirati valeto, vendar drugače kot do sedaj in z upoštevanjem 

varnostnih smernic in navodil ministrstva. Podrobnosti o tem bo sporočila šola, ko bodo 

znane.  

j. Kako bodo potekali izbirni predmeti še ni jasno, šola čaka navodila ministrstva. Morda bodo 

izbirni predmeti izvajanji na daljavo še naprej, zaradi preprečitve mešanja otrok različnih 

oddelkov in starosti.  

k. Zaradi omejenih kadrovskih možnosti ravnateljica apelira na starše, da pošiljajo v jutranje 

varstvo in podaljšano bivanje samo otroke, ki to res potrebujejo. 

l. Otroci, ki se vrnejo v šolo naslednji teden naj prinesejo v šolo izjavo staršev, da so otroci zdravi. 

Obrazec izjave se nahaja na spletnih straneh šole.  

  

4. Mnenje Sveta staršev o ceni delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2020/21 

Svet staršev je pregledal seznam delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2020/21. Za 

prvo triado so delovni zvezki in učno gradivo brezplačni, stroške krije država. 

Pri posameznih razredih (predvsem 6. in 8. razred) so predstavniki izrazili pomisleke glede 

cene, ravno tako so izrazili pomislek glede potrebnosti delovnega zvezka in relativno dragega 

gradiva za tehnični pouk. To je sicer bilo izpostavljeno že v prejšnjih letih, vendar izbor 

delovnih zvezkov in njihovo uporabnost učitelji potrjujejo. 

Kljub nekaterim pomislekom je Svet staršev podal pozitivno mnenje s 16 glasovi za in enim 

vzdržanim.  

 

5. Razno 

Večino vprašanj staršev glede dela šole in vračanja učencev v šolo je bilo izpostavljenih že v 

toči 3. Dodatno sta bili izpostavljeni še dve točki: 

- zbiralna akcija starega papirja o verjetno izpeljana junija 

- Svet staršev predlaga, da šola obvesti starše, da bodo uradne in končne informacije na 

pričetku naslednjega šolskega leta zbrane in javno objavljene na spletnih straneh šole, da se 

izognemo nepreverjenim informacijam iz javnih občil in nejasnosti ob začetku novega 

šolskega leta. Informacije naj bodo dostopne na spletnih straneh šole vsaj nekaj dni pred 

1.9.2020 (kolikor hitro bo uradna navodila podalo ministrstvo). 
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