OSNOVNA ŠOLA RAČE
SVET STARŠEV OŠ RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE
E-mail: os.race@guest.arnes.si
tel. / fax (02) 609 71 10, 609 71 19
Del. št.: 900-3/2019/4

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
Datum: 11. 6. 2019

ZAPISNIK
3. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače 2018/19,
ki je bila v četrtek, 6. 6. 2019 ob 18.30
v učilnici ANG (I. nad. šole)
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja.
2. Potrditev predloga dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2018/19 in pregled
izvedbe sklepov predhodnih sej.
4. Seznanitev z izborom ter podaja soglasja k skupni nabavni ceni delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/20 za posamezen razred.
5. Imenovanje člana Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače.
6. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja) ter predlogi in pobude
iz oddelkov.
7. Poročilo predstavnikov staršev v organih šole in ASSMOŠ.
8. Razno.
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Seznam vabljenih na sejo:
Predstavniki oddelkov:
KOMETI
KAPLJICE
MEHURČKI
OBLAČKI
SONČKI
SNEŽINKE
ZVEZDICE
MAVRICE
LUNICE
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a

Metka Mršnik
Dejan Ekart
Duška Nahtigal
Maja Rožman
Marina Dvoršak Špehar
Sandra Majcen
Katja Kovačič
Ana Breznik
Jadranka Donaj
Mateja Pivec
Mojca Kline
Barbara Bradač
Anja Čelan
Borut Batagelj
Borko Bošković
Tone Bračko
Barbara Kokot
Iris Plečko
Borjana Kremžar Jovanović
Vesna Repenšek
Mateja Belca
Barbara Spačal
Aleksander Zidanšek
Simona Sternad Vogrin
Matjaž Doberšek
Maja Borovnik

Ravnatelj:

Rolando Lašič

Pomočnici ravnatelja:

Romana Zupančič
Nina Brezner

Predsednica Upravnega
odbora Šolskega sklada:

Marina Koren Dvoršek

Sejo je vodil predsednik Sveta staršev OŠ Rače Aleksander Zidanšek.
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Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja.
Prisotnih je 17 predstavnikov oddelkov, ravnatelj in obe pomočnici ravnatelja. Seja je
sklepčna.
Predlog sklepa:
SKLEP 1
Svet staršev je kot zapisnikarja imenoval go. Simono Sternad Vogrin.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet s 17 glasovi od 17 prisotnih.

Ad 2. Potrditev predloga dnevnega reda.
Predlog sklepa:
SKLEP 2
Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet s 17 glasovi od 17 prisotnih.

Ad 3. Potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. dopisne seje Sveta staršev
OŠ Rače 2018/19, pregled izvedbe sklepov predhodnih sej in potrditev
sklepa korespondenčne seje.
V skladu s pravilnikom zapisnikar pripravi predlog zapisnika in ga v elektronski obliki
posreduje najkasneje v petih dneh udeležencem seje. Udeleženci seje posredujejo
pripombe in dopolnitve k predlogu zapisnika zapisnikarju najkasneje v desetih dneh
po izvedbi seje. Zapisnikar izdela končno verzijo zapisnika najkasneje v petnajstih
dneh po izvedbi seje. Udeleženci seje lahko podajo pisne pripombe predsedniku
glede pravilnosti in celovitosti navedb v zapisniku, predsednik na naslednji seji
omogoči opredelitev članov do navedenih pripomb.
Predlogi obeh zapisnikov so bili poslani prisotnim na seji v rokih predvidenih s
poslovnikom. Ker pripomb ni bilo, sta bila zapisnika podpisana in objavljena na
spletni strani šole.
Predlog sklepa:
SKLEP 3
Svet staršev je potrdil predložena zapisnika 1. redne seje in 1. dopisne seje
Sveta staršev OŠ Rače 2018/19 ter sklep dopisne seje.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet s 17 glasovi od 17 prisotnih.
Pregled izvedbe sklepov predhodnih sej: Sklepi predhodnih sej so bili realizirani.
Članici sveta staršev ga. Mateja Belca in ga. Vesna Repenšek se pridružita ob 18:32.
Predlog sklepa:
SKLEP 4
Svet staršev je ugotovil, da so bili sklepi predhodnih sej realizirani.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 19 glasovi od 19 prisotnih.
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Ad 4. Seznanitev z izborom ter podaja soglasja k skupni nabavni ceni
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/19 za
posamezen razred.
Strokovni aktiv je pripravil predlog seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv,
ki je priložen. Počasi ukinjajo delovne zvezke za angleščino oz. tuj jezik nasploh.
Drugo leto jih naj ne bi bilo več. Ponovno je dodan delovni zvezek za zgodovino v
sedmem razredu. V osmem razredu je dodan nov delovni zvezek za družbo in etiko.
Lani je bil dodan v sedmem razredu. Učiteljica pravi, da ji veliko pomaga. Učenci ga
izpolnijo v celoti. Sama jih redno pregleduje. Večje povišanje cene je le v 8. razredu,
kjer je vključen nov delovni zvezek za nemščino, ki bo letos v 8. razredu obvezen
predmet.
Starši so imeli nekaj vprašanj:
• Dr. Batagelj je vprašal, zakaj je potreben delovni zvezek za etiko v 7. razredu?
• Ravnatelj je pojasnil, da učiteljica delovni zvezek uporablja in je koristen.
• Ga. Repenšek je vprašala glede delovnih zvezkov in učbenikov pri geografiji in
zgodovini, ki sta skoraj enaka, zakaj je treba uporabljati oboje?
• Ga. Nahtigal je dodala, da je delovni zvezek za geografijo in zgodovino koristen,
ker je snov zelo težka in bi številni učenci brez delovnega zvezka imeli težave, da
pa za etiko učbenik ni potreben, saj je zelo podoben delovnemu zvezku.
• Ga. Zupančič je pojasnila, da imajo učenci lahko učbenike doma, tako da torba ni
tako težka.
• Ga. Repenšek je vprašala glede delovnih zvezkov pri tujih jezikih.
• Ga. Kline je povedala, da se ji zdi učbenik za TJA, ki ga uporabljajo (Project),
premalo zahteven in meni, da če učitelji niso uporabljali delovnih zvezkov v 6. in
7. razredu, po njenem mnenju tudi v 8. in 9. ni potrebe po njih, saj se najtežje
snovi oz. največ slovničnih pravil in časov pri TJA obravnava v 6 in 7. razredu, in
tam je potrebno veliko vaje in utrjevanja.
• Ga. Zupančič je pojasnila, da bodo pri pouku jezikov več pisali v zvezek. Zapisala
si je pobude staršev in jih bo prenesla učiteljicam.
Član sveta staršev g. Doberšek se pridruži ob 18:41.
Predlog sklepa:
SKLEP 5
Svet staršev se je seznanil s predlaganim seznamom delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv, sprejel soglasje za skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/20 za posamezen razred po
seznamu, ki je priloga tega sklepa, in ugotavlja, da bo vsa učna gradiva za
učence 1. in 2. razredov v celoti nabavila šola.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 18 glasovi od 20 prisotnih in z dvema vzdržanima.

Ad 5. Imenovanje člana Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače.
Dosedanji predstavnik učiteljev v Upravnem odboru Šolskega sklada OŠ Rače g.
Primož Krašna je odšel na drugo delovno mesto, zato mu je potekel mandat. Svet
zavoda OŠ Rače je za nadomestno članico do zaključka mandata upravnega odbora
dne 13. 2. 2020 predlagal go. Janjo Milošič.
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Predlog sklepa:
SKLEP 6
Svet staršev je na predlog Sveta zavoda OŠ Rače imenoval predstavnico
učiteljev v Upravnem odboru Šolskega sklada OŠ Rače go. Janjo Milošič za
obdobje do zaključka mandata upravnega odbora dne 13. 2. 2020.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 20 glasovi od 20 prisotnih.

Ad 6. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja) ter
predlogi in pobude iz oddelkov.
Predlog sklepa:
SKLEP 7
Svet staršev se je seznanil z zapisnikom seje komisije za vpis otroka v vrtec z
dne 28. 3. 2019.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 20 glasovi od 20 prisotnih.
Ravnatelj je predstavil poročilo o aktualni problematiki ter o rezutatih poskusa in
NPZ, ki je priloženo.
Pred sejo je prispelo nekaj vprašanj staršev, ki so skupaj s pojasnili šole priložena.
Na seji so imeli starši še naslednja vprašanja:
Kometi: Ali bi šola lahko uredila prehod med šolo in vrtcem med časom gradnje
vrtca?
Ravnatelj: Zaradi varnosti to trenutno ni izvedljivo. Šola bo apelirala na občino, da bi
se gradbena dela pospešila in da bi se tako prehod čim prej sprostil.
Kometi: Glede prevroče igralnice Kometov, bi bilo možno urediti vsaj prenosno klimo
ali ventilator?
Ga. Zupančič: Danes se ni pregrevalo, problem je predvsem v času kosila.
Ga. Brezner pripomni, da vrtec razpolaga z ventilatorjem in da bi poskusili prezračiti
igralnico po kosilu in pred počitkom po potrebi tudi z ventilatorjem (v času, ko si otroci
umivajo roke).
Predlog sklepa:
SKLEP 8
Svet staršev predlaga, da se šola dogovori z občino za pospešitev toplotne
sanacije šole, tako da bi jo občina vključila v kratkoročne načrte.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 20 glasovi od 20 prisotnih.
Snežinke: Kako bo poskrbljeno za igro otrok med poletjem med gradnjo kuhinje?
ga. Brezner: Bo poskrbljeno, igrišče bo na drugi strani, vstop v vrtec pa pri vhodu 1.
1. a in b: Težava je z menjavo učiteljic v bodočem 2. razredu. Starši razumejo
težavo, se pa z zamenjavo učiteljice ne strinjajo. Bili bi srečni in veseli, če bi se našla
drugačna rešitev, oziroma če bi lahko vsaj celo leto ostali isti učiteljici, morda bi se to
lahko rešilo s kombinacijo ur iz RAP.
Ga. Bradač: Ali bo šola sledila priporočilu bele knjige, da se naj prva 3 leta ne
menjujejo učitelji?
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Ravnatelj: Dogovor aktiva učiteljev je bil, da se učiteljice menjajo po 2. razredu.
2. a: So zelo zadovoljni, tudi z izvajanjem RAP v 2.a, kjer imajo starši za učiteljico
Petro res same pohvale. Bi si pa želeli manj menjav učiteljic v RAP. To se ne nanaša
na 2. a, gre za širše pomisleke, ki se nanašajo na šolsko evalvacijo in na podano
mnenje ravnatelja.
Ravnatelj: Se trudimo, da bi bilo menjav čim manj in da bi učenci imeli možnost izbire
dejavnosti po lastni želji 6. in 7. uro.
2. a: Dejavnosti RAP se naj ne bi prekrivale s časom za domače naloge. Starši se
držijo odhajanja otrok iz RAP med odmorom, če pa je kdaj nujen odhod otroka med
uro, prosijo, da bi bilo možno. Glede ostankov hrane je vprašala, kaj šola naredi z
odzivom učencev. Spreminjanje sistema jutranjega varstva ni smiselno, ker so se
starši ravno navadili. Kako bodo po novem sistemu potekale dejavnosti zjutraj?
Ga. Zupančič je pohvalila starše, da se res držijo odhajanja otrok iz RAP v času
odmorov. Povedala je, da redno spremljajo jedilnik. Z otroki se pred obrokom
pogovorijo o sestavinah, zakaj je posamezna sestavina zdrava. Po obroku se
pogovorijo, ali jim je bilo všeč. Šola uporablja povratne informacije od otrok.
Ravnatelj: Jutranje varstvo je del RAP. Izvajale se bodo določene aktivnosti
sproščanja in druge koristne aktivnosti.
2. b: Vprašanje glede prehrane: Če otrok ni vzel vsega in vse pojedel, ne more priti
po več hrane, ki si jo želi in ostane lačen.
Ravnatelj: To ni bil namen ukrepa. Namen je bil, da bi bilo manj zavržene hrane, ne
pa da bi otroka silili, da mora pojesti točno določeno hrano.
2. b: Z učiteljem Alešom so bili zelo zadovoljni in mu želijo vse najboljše še naprej.
Avtobus, predvsem za smer Brezula in Gorica, je zjutraj zelo zgodaj. Je kakšen
napredek glede izvajalca oz. dodatnega vozila? Je možna kombinacija z redno linijo,
v dogovoru s prevoznikom?
Ravnatelj: Občina ni odobrila financiranja za drugo vozilo, kljub predlogu šole, ki se je
sklicevala tudi na sklep sveta staršev.
5. a: Prosijo za zamik odhoda popoldanskega avtobusa na Ješenco, vsaj za nekaj
minut, da bodo učenci lahko pojedli kosilo. Vprašanje je bilo tudi glede učbenikov,
npr. za družbo so razprodani in jih ni mogoče kupiti. Odgovore na obe vprašanji je
šola pripravila pisno in so navedeni v prilogi 4. Starši imajo tudi pisno pohvalo za
učiteljico Janjo, ki je priložena k zapisniku kot priloga 5.
6. a in b: Izrazijo pohvale za učitelja Primoža Krašno.
Ga. Mršnik in ga. Bradač izrečeta pohvale v imenu staršev Kometov za trud, ki so ga
vzgojiteljice vložile v prireditev Mini maturanti.

Ad 7. Poročilo predstavnikov staršev v organih šole in ASSMOŠ.
Od zadnje seje sta bili dve seji Sveta zavoda OŠ Rače. Dne 28. 2. 2019 je sprejel
letno poročilo za šolo in vrtec za leto 2018, prenovljena Pravila šolskega reda OŠ
Rače s prilogami (Pravila ukrepanj in ravnanj, Seznam kršitev, postopkov in ukrepov
ter opis postopkov) in Vzgojni načrt. Sprejel je tudi nov cenik za plačilo jutranjega
Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače 2018/19

6

varstva, tako da bi občasni obiskovalci plačali manj. Dne 13. 5. 2019 je sprejel
finančni in kadrovski načrt za leto 2019, programa dela za leto 2019 in Pravilnik o
oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Rače v uporabo.
Predlagal je tudi kandidatko šole za člana upravnega odbora šolskega sklada.
Glede Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole
Rače v uporabo je ravnatelj povedal, da bodo jeseni na šoli ostale vse 3 glasbene
šole in košarka.
ASSMOŠ se je sestal 25. 3. 2019 in 7. 5. 2019, skupščina ZASSS pa je bila 6. 4.
2019 na OŠ Frana Albrehta v Kamniku. Med drugim so pripravili pregled cen
delovnih zvezkov v 2018/19. Na OŠ Rače je bila cena enaka slovenskemu
povprečju. Ob zadnji podražitvi za 2019/20 bo torej predvidoma cena delovnih
zvezkov na OŠ Rače ponovno nad slovenskim povprečjem. Rezultati ankete o teži
šolskih torbic so pokazali, da ima več kot 86% učencev pretežke torbe, nekateri celo
več kot dvojno dovoljeno težo. Zato se moramo potruditi, da bodo torbe lažje.
Izvedena je bila tudi anketa o delu otrok za šolo doma, prvi rezultati so objavljeni na:
http://www.zasss.si/ankete/DomaceDelo/DomaceDelo.html
Na ASSMOŠ so opozorili na projekt "Učitelj sem! Učiteljica sem!", v katerem zbirajo
nominacije dobrih učiteljev, dopis je za ekipo projekta poslala ga. Suzana Puš Seme:
»Spoštovani,
Na vas se obračam kot na predstavnike svetov staršev osnovnih šol iz vse Slovenije, ki smo jih povabili k
sodelovanju v projektu Učitelj sem! Učiteljica sem! S projektom želimo poiskati, poudariti in
izpostavitipozitivne, srčne, dobre (odlične) osnovnošolske učitelje in njihove prakse. Zgodbe učiteljev in
njihovih praks zbiramo in pišemo do oktobra (ali še dlje), dobre prakse želimo tudi povezati in pripravljamo
dogodek oz. srečanje… Na spletni strani www.uciteljsem.si in www.delo.si je objavljenih že nekaj izvrstnih
zgodb in zgodb meseca, morda ste kakšno zgodbo že zasledili tudi v Delu ali na Facebooku. Učitelji se lahko
prijavijo sami, jih prijavijo sodelavci, starši, ravnatelji, prijatelji, učenci... Po nominaciji učitelju/učiteljici pošljemo
obvestilo o nominaciji in dodatna vprašanja, na osnovi katerih nato sestavimo zgodbo za predstavitev na spletni
strani. Več dodatnih informacij lahko preberete še v prilogah, na spletni strani, spodaj…
Projekt je bil med do sedaj sodelujočimi učitelji in učiteljicami dobro sprejet, nadaljnje zgodbe sledijo…
navdušujejo, navdihujejo, širijo dobro prakso… Verjamemo, da tudi v vaših šolah učitelji in učiteljice svoje delo
opravljajo s srcem in da si tudi njihova zgodba zasluži pozornost in delitev z ostalimi.

Prosimo vas, da s projektom in možnostjo nominacije posameznega
učitelja seznanite svete staršev, ker na marsikateri šoli niso obveščeni. In učitelje tudi
nominirate. Kar nekaj učiteljev do sedaj je bilo nominiranih s strani staršev (bivših ali sedanjih). Poudarjam,
da pri projektu ne gre za tekmovanje med učitelji ali izbiro Naj učitelja z glasovanjem. Izberemo pa 2 zgodbi
meseca, ki še posebej izstopata in za katero vedno v poštev pridejo vsi prijavljeni učitelji, ne glede na čas prijave.
Zgodbe, ki jih pišemo (sodelovanje nominiranega učitelja je njegova svobodna odločitev), so zgodbe poslanstva,
vrednot, spoštovanja, pristopov, soustvarjanja, sožitja, učenja za življenje, izjemnih praks… in kažejo na izjemno
pozitivno v našem šolstvu, kar mnogokrat ob poplavi iskanja negativnega pozabimo.
Za kakršne koli dodatne informacije nas lahko kontaktirate na uciteljsem@amcham.si ali na 040 510 661.
Hvala, ker boste delili in opravičilo, če se vam zdi, da vas nadlegujemo.
Prijazen pozdrav in vse dobro,
za ekipo projekta Učitelj sem! Učiteljica sem!
Suzana Puš Seme«
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Ad 8. Razno
Ker ni bilo drugih vprašanj ali pobud, se je predsednik vsem zahvalil za prijetno sodelovanje
v tem šolskem letu, staršem in otrokom zaželel prijetne počitnice ter zaključil sejo ob 19:51.

Zapisala:

Predsednik Sveta staršev OŠ Rače:

Simona Sternad Vogrin

Aleksander Zidanšek

Rače, 11. 6. 2019
Priloge:
1. Seznam udeležencev
2. Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 2019/20
3. Poročilo ravnatelja
4. Vprašanja staršev pred sejo in odgovori šole
5. Pohvala staršev 5. a razreda za učiteljico Janjo
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