PRILOGA 4. Vprašanja staršev pred sejo in odgovori šole
Vprašanje, če bi lahko naslednje šolsko leto popoldanski vozni red avtobusa za Ješenco zamaknili za 5 ali 10
min, tako da otrok lahko poje do konca kosilo. Ker zdaj, če je vrsta v jedilnici, sploh ne gredo jest in so lačni,
dokler starši ne pridejo iz službe.
Odgovor ravnatelja:
Kakšno minuto se bo dalo zamakniti. Ne vem pa o katerih otrokih je govora. Vse je sevda odvisno tudi od
bodočega urnika.
Vprašanje staršev 5. razreda:
V 5.a, in morda je isto v 5.b, ni dovolj učbenikov za vse učence. Glede na to, da so generacije iz leta leto večje, bi
bilo smiselno razmišljati v smeri, da se nabavi več učbenikov. Problem ni bil samo letos, pojavljal se je že v
3.razredu, ko so nekateri učenci morali uporabljati zastarele učbenike in se je učitelj trudil skopirati dodatno snov.
Prosijo, da se poskuša kaj rešiti tudi v tej smeri, da bodo vsi učenci imeli iste možnosti.
Odgovor učiteljic:
V petih razredih so letos potrebovali učbenik samo pri naravoslovju ter berilo. Obojega je dovolj, tako da je imel
vsak učenec svojega. V obeh razredih. Pri GOS je učbenik star, zato novih nismo dokupovali, ker ga otroci ne
potrebujejo. V šoli smo uporabljali le te. Pri SLJ, DRU in MAT pa imajo učenci Samostojne delovne zvezke, kar je
isto kot učbenik, le z dodanimi nalogami, zato učbeniki niso namenjeni za domov ampak samo v šoli za na klop.
Staršem in učencem smo to povedale.
Ko se bomo odločile za morebitno uporabo učbenikov, bomo le te donaročili, trenutno pa to ni potrebno.
Vprašanje skupine Kometi, ki imajo igralnico na južno stran, želijo rešitev problemov s pretoplimi prostori: Kometi
se (tako kot drugi oddelki šole v tem delu šole) soočajo s pretoplo igralnico. Za razliko od 2.a. in 2.b, se ti otroci
prehranjujejo v igralnici ter ležejo k počitku. Med počitkom so vrata zaprta, saj je 2. razred še vedno aktiven v svoji
učilnici in bi odprta vrata zaradi hrupa onemogočala počitek.
Že dva dni v igralnici "puhti" od vročine (po kosilu). Tako kot bivalni pogoji niso OK za te otroke v tem času, ko so
v vrtcu, tudi delovni pogoji kot taki niso sprejemljivi. Šolski sklad ne more priskrbeti prenosne klime, saj je to
obveznost šole. Ker so Kometi v šoli še do 24.06., pa tudi pozneje po 01.09....predlagam razmislek o
nabavi kakšne prenosne klime; morda ventilatorja. Da si shladijo igralnico (vsaj po kosilu in pred počitkom).
Najbrž obstaja tudi druga alternativa, da se 2. razred preseli kam drugam v času počitka Kometov (da so vrata
lahko odprta) ali da se ukine počitek. Vendarle, sta obe opciji neustrezni v primerjavi z investicijo prenosne klime.
Odgovor ravnatelja:
Glede vročine pri Kometih gledamo, kaj bi lahko naredili. Na srečo do sedaj ni bilo toliko toplih dni. Prenosna
klima po mojem ne bi rešila težave. Vsekakor bodo težave generalno rešene, ko bo občina pristopila k toplotni
sanaciji šole. To za občino predstavlja velik strošek, po moji grobi oceni vsaj 300.00,00€. Enkrat bodo to
vsekakor morali narediti, že zaradi zakonodaje. V planu je klimatiziranje določenih razredov, vendar smo bili s
strani občine naprošeni, da bi investicije premaknili v naslednje leto (prenova strehe, klimatiziranje) saj bo prišla
prenova bivšega hišniškega stanovanja dosti več, kot je bilo planirano. Cene gradbeni del so močno poskočile.
Nekako bomo poskusili prebroditi ta čas, čimveč zračiti, odpirati vrata razredov. Druge kratkoročne rešitve ni.

Vprašanje staršev glede popoldanskega varstva:
Starši za 1.,2.,3. razred so dobili obvestila za jutranje in popoldansko varstvo, po 16.10 uri. Iz teh obvestil izhaja,
da bo popoldansko varstvo po 16.10 uri plačljivo, ne piše pa nič o plačljivosti jutranjega varstva. Naj vodstvo šole
prosim pove, kako bo v novem šolskem letu z jutranjim in popoldanskim varstvom in koliko bo stalo.

Odgovor ravnatelja:
Jutranje varstvo bomo organizirali tako, da bodo v tem času dejavnosti Rap-a. Po 16.00 pa bo težko prepričati
MIZŠ, da bi država plačevala učitelja, da varuje enega ali dva učenca. Ure Rap-a se uradno iztečejo ob 16.10.
Videli bomo koliko bo prijavljenih po tem času, koliko ur bo na razpolago za dejavnosti Rap-a in potem bomo
pogledali, kako vse skupaj organizirati. Morda bi nekateri starši potrebovali varstvo še dlje - do 17.00 in več. Tukaj
bodo morali iskati tudi sami kakšno rešitev. Dejstvo je, da je ura učitelja (45min), če bi jo obračunali kot interesno
dejavnost vredna 11,94€ (bruto bruto), če bi bila sistemizirana pa odvisno od plačnega razreda učitelja - lahko še
enkrat več.

Še pohvale in predlog skupine Oblački, predstavnica je zapisala:
Javno bi pohvalila vse tri vzgojiteljice skupine Oblački za prijaznost, izjemno sodelovanje z starši in da so izjemno
dobro opravile svoje delo. Predvsem bi pa še pohvalila lahek "prehod" iz nadomeščanja vzgojiteljice Nine do
vzgojiteljice Andreje. Ena izmed mamic je izpostavila, da pogreša vsakotedensko objavljanje jedilnega lista na
internetu. Drugih pripomb pa ni bilo.

