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.: 900-3/2019/8

Davčna številka: 97890898

Matična številka: 5085292
Datum: 8. marec 2020

ZAPISNIK
1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače,
ki je bila v torek, 3. 3. 2020, ob 18.00
v učilnici 2. b (v pritličju 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 2019/20 in pregled
izvedbe sklepov.
4. Aktualna problematika.
5. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda OŠ Rače.
6. Razno.

Seznam vabljenih na sejo:
Predstavniki oddelkov:
KOMETI
KAPLJICE
MEHURČKI
DEŽNIKI
SONČKI
SNEŽINKE
ZVEZDICE
MAVRICE
LUNICE
OBLAČKI
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
9. b

Anastasija Granda
Kristjan Valand
Sandra Majcen
Maja Rožman
Ana Breznik
Saša Horvat
Jadranka Donaj
Kaja Jaušovec
Mateja Hercog
Petra Lah
Alenka Petrović
Anja Čelan
Barbara Rimele
Mojca Kline
Barbara Bradač
Žiga Pavlič
Olga Fekonja
Borko Bošković
Tone Bračko
Barbara Kokot
Iris Plečko
Kristjan Gselman
Vesna Repenšek
Mateja Belca
Barbara Spačal
Aleksander Zidanšek
Simona Sternad Vogrin
Matjaž Doberšek

Drugi:
Ravnatelj Rolando Lašič
Pomočnici ravnatelja Romana Zupančič in Nina Brezner

Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja
Sejo je vodil predsednik Sveta staršev OŠ Rače g. Aleksander Zidanšek. Predsednik
je ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 15 predstavnikov od 28 oddelkov.
Seznam prisotnih udeležencev na seji je v prilogi 1.
Predlog sklepa:
SKLEP 1
Svet staršev je kot zapisnikarja imenoval Barbaro Bradač.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno s 15 glasovi od 15 prisotnih.

Ad 2. Potrditev predloga dnevnega reda
Predlog sklepa:
SKLEP 2
Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno s 15 glasovi od 15 prisotnih.

Ad 3. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2019/20
in pregled izvedbe sklepov predhodne seje
Predlog zapisnika je bil poslan prisotnim na seji dne 13. 2. 2020. Na predlog ni bilo
pripomb, zapisnik je objavljen na spletni strani šole.

Predlog sklepa:
SKLEP 3
Svet staršev je potrdil zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2019/20.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno s 15 glasovi od 15 prisotnih.
Predlog sklepa:
SKLEP 4
Svet staršev je ugotovil, da so bili sklepi predhodne seje realizirani.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno s 15 glasovi od 15 prisotnih.

Ad 4. Aktualno
Ravnatelj je na kratko predstavil aktualne novice.
Na 2. redni seji so starši predlagali, da bi izpostaviti predvsem naslednje:
-

-

-

Medvrstniško nasilje: ko ni bilo informatorke, je bil nered in nasilje med učenci,
luči so bile zjutraj ugasnjene, da je bila tema – starši si želijo konkretnih ukrepov
glede medvrstniškega nasilja.
Kakšno je varstvo vozačev, kakšen je bil rezultat incidenta na avtobusni postaji –
starši si želijo, da imajo učenci do odhoda avtobusa varstvo sodelavca šole.
Kako so učitelji seznanjeni z ukrepi v primeru večjega zdravstvenega problema
otroka, npr. vročinskih krčev ipd., dosti je viroz in gripe, kakšna so navodila
učiteljem za otroke, ki v šoli zbolijo?
Starši si želijo odgovora na vprašanje, ali bo menjava razredničark v 2. razredu.

Ga. Čelan se je pridružila ob 18.04, prisotnih je 16 članov.

Ravnatelj je predstavil uspeh otrok ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja (Polletno
poročilo je priloženo kot priloga 2).
Ravnatelj je seznanil predstavnike z Načrtom za zagotavljanje kontinuiranega dela na
Osnovni šoli Rače v primeru virusa SARS-cov-2 in bolezni COVID-19 (koronavirus).
Povedal je, da je bil načrt poslan staršem preko easistenta in je tudi objavljen na
spletni strani šole.
Predvidoma bo tehnični prevzem vrtca sredi marca, sledi selitev dveh oddelkov vrtca,
ki sedaj gostujeta v šoli.
Zagotovil je, da menjave razredničark v tem šolskem letu v 2.a in 2.b razredu ne bo.
Čez dva tedna se vrne učiteljica Barbara Rozman, v začetku aprila pa Anja Lešič.
Glede vzgojne problematike je ravnatelj povedal, da velikih težav na šoli ni, sem ter
tja so kakšni konflikti, so povsod po šolah in je utopično pričakovati, da jih ne bi bilo.
Ravnatelj je pojasnil, da ima šola ukrepe v primerih nasilja (Navodila s priročnikom za
obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojnoizobraževalnih zavodih Zavoda RS za
šolstvo so priložena kot priloga 3) in da je ob zadnjem incidentu šola poklicala tudi
policijo. Povedal je, da sproti reagirajo, da imajo do nasilja ničelno toleranco. Trudijo
se vzgojno delovati, ampak je včasih tudi težko opaziti, saj otroci ne povedo niti
staršem, da so v stiski. Če ne povedo, smo nemočni, je povedal in poudaril, da večjih
težav na tem področju ni. Starši so pri tem povedali, da je občutek, da je konfliktov in
nasilja v šoli več.
Ravnatelj je tudi pojasnil, da otroci čakajo na avtobus v avli, kjer je prisotna
informatorka od 7. do 15. ure, ker mora šola zagotoviti organizirano varstvo učencev
vozačev in varno spraviti otroka do avtobusa. Starši so dodali, da zadnji avtobus
odpelje okoli 15.30, ko informatorke več ni.
Starši so zahtevali spremstvo za učence vozače od avle do šolskega avtobusa,
predvsem zaradi problemov z medvrstniškim nasiljem. Starši so povedali, da je
problem tako prometna cesta, ki jo prečkajo kot čakanje na parkirišču pri Pinusu.
Starši so pozvali vodstvo šole, da zagotovi spremstvo odrasle osebe do šolskega
avtobusa, ki naj tudi počaka, da avtobus odpelje, kot imajo to urejeno nekatere druge
osnovne šole.
Ravnatelj je obljubil, da bo šola našla rešitev, tako da se otroke spušča iz oddelkov
manj časa pred odhodom avtobusa, da bodo preverili, kako je z možnostjo uporabe
avtobusne postaje na strani šole in pridobili odgovor ministrstva, ali je šola dolžna
zagotoviti spremstvo do odhoda avtobusa. Ga. Zupančič je pojasnila, da je tudi
pomembno, da otroke naučimo, da za morebitne probleme takoj povedo, tako da jih
je lažje rešiti.
Ga. Bradač je vprašala, katere projekte ima šola za preprečevanje medvrstniškega
nasilja in konfliktov?
Ga. Zupančič je pojasnila, da šola ukrepa v sklopu svetovalne službe, ki pride tudi na
razredne ure v 7., 8. in 9. razredu. Ravnatelj je dodal, da šola organizira tudi
delavnice glede spletnega nasilja, vzgaja za pozitivno disciplino in da šola nasilja ne
zaznava kot velik problem. Na šoli so usposobljeni učitelji za mediacijo in za kroge

odličnosti, je povedala pomočnica ravnatelja. Posebnih projektov pa glede tega ne
izvajajo. Učiteljice učijo otroke ravnavanj ob različnih problemih. Pomemben je tudi
zgled, ki ga dajemo otrokom.
G. Zidanšek je vprašal, kakšne so možnosti, da bi šola zaposlila psihologa, vsaj za
minimalni delovni čas, da bi se tovrstni problemi z nasiljem preprečili?
Ga. Petrović je priporočala veliko predavanj o reševanju konfliktov in medsebojnem
sodelovanju že od prvega razreda, tako da bi se otroci bolje zavedali posledic svojih
dejanj. Pa ne samo predavanj, pač pa nasploh ozaveščanj in vzgoje o
nesprejemljivosti kakršnih koli oblik nasilja.
Člani sveta staršev so se pogovorili o načrtu priprave novega programa razvoja šole
za obdobje 2020-2025. Predstavniki staršev bodo sodelovali v delovni skupini, ki bo
pripravljala program razvoja. Ravnatelj bo preko easisitenta pozval starše, da se
javijo v delovno skupino.

V okviru pregleda aktualne problematike po oddelkih je bilo izpostavljeno naslednje:
Starši so predlagali, da bi tudi pred vrtcem uredili ležeče policaje, drugih aktualnosti
predstavniki vrtca niso izpostavili.

1. a
Starši si želijo, da bi v primeru odhoda učiteljice naslednjič vnaprej dobili obvestilo od
šole, da učiteljica odhaja. Pri odhodu učiteljice Klare so bili namreč presenečeni in
otroci so bili zaradi odhoda žalostni.

2. a
Starši imajo vprašanje glede obšolskih dejavnosti, ki se predstavijo otrokom v času
pouka. Starši želijo, da bi se te dejavnosti najprej predstavile staršem, vsaj v prvi
triadi, saj ni primerno, da si otrok pri 6 letih sam izbira aktivnosti, preden so starši o
tem obveščeni.
Pomočnica ravnatelja je povedala, da so ustvarjalnice uvedli, da so otrokom, za zdaj
ob četrtkih in petkih, ponujene dodatne vsebine med 14.30 in 15.15 in dodala, da
stojijo na stališču, da mora otrok vsaj enkrat na dan 45 minut preživeti zunaj.
Ravnatelj je pojasnil, ob pogostih pripombah glede menjav učiteljev v RAP, da je
stališče Zavoda RS za šolstvo, da zagovarja menjevanje učiteljev.

3. razred
4. 3. 2020 bo poseben roditeljski sestanek v 3. razredih na temo vzgojne
problematike.

Otroci prihajajo domov ob 16. uri brez domače naloge, ker imajo istočasno aktivnosti
in domačo nalogo, pred tem pa ne smejo delati naloge. Šola bo preverila, kako bi to
bolje rešili. Ravnatelj je pojasnil, da mora šola z dejavnostmi razširjenega programa
prepričati ministrstvo, da so dejavnosti koristne za otroke in da jih lahko izvajajo le
učitelji, in da je RAP več kot le varstvo otrok, ki ga lahko izvajajo pomočniki
vzgojiteljev. Pomočnica ravnatelja je povedala, da je rešitev, če želi otrok narediti
domačo nalogo v šoli, da ne hodi na tiste ure dejavnosti, ki so na urniku ob času
predvidenem za domače naloge.

8. razred
Razen pohval za učiteljice drugih pripomb ali predlogov ni bilo.

Ad 5. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda OŠ Rače.
Na 10. redni seji Sveta zavoda OŠ Rače dne 20. 2. 2020 je bilo izpostavljeno:
-

-

-

-

-

Poročilo o delu:
o Šola je v letu 2019 izboljšala finančne kazalce in povečala število
zaposlenih, predvsem po zaslugi uspešnega izvajanja projekta
razširjenega programa.
o Uspeh pri NPZ je bil nadpovprečen v 6. razredu in precej nadpovprečen v
9. razredu. Napredek od 6. do 9. razreda je spodbuden.
o Uspela je tudi zagotoviti, da menjava razredničark v 2. razredu v tem
šolskem letu ne bo potrebna.
Investicije:
o V tem šolskem letu je bila zaključena investicija v učilnico 2. b in WC na
šoli.
o V kratkem bo zaključena razširitev vrtca.
o Potrebna bi bila tudi prenova preostalih WC-jev na šoli, šola pridobiva
predračune.
o Prav tako bi bila potrebna toplotna obnova šole, gre za večjo investicijo, za
katero bi bilo koristno pridobiti evropska sredstva.
Medvrstniško nasilje:
o Koristno bi bilo delovati preventivno, npr. da bi imela šola zaposlenega
psihologa – ovira je, da ima šola za svetovalno delavko lahko le 0,9
zaposlenega, kar je odvisno od števila oddelkov. Število oddelkov se v
naslednjih letih ne bo povečalo, bolj verjetno je, da se bo jeseni še znižalo.
Ker torej s strani ministrstva ni pričakovati odobritve novega delovnega
mesta, je potrebno iskati druge rešitve.
Avtobusni prevozi:
o Izpostavljen je bil predlog, da bi učenci izstopali in vstopali na avtobus na
avtobusni postaji nasproti gradu, tako da ne bi bilo treba prečkati ceste,
o Druga možnost bi bila izgradnja dvignjenega prehoda za pešče med šolo in
Pinusovim parkiriščem.
Odpis izrabljenih osnovnih sredstev:

-

-

o Bil je podan predlog, da bi odpisana osnovna sredstva šola odstopila
šolskemu skladu za javno dražbo.
Zamudna ura v vrtcu:
o Ker je problem v vrtcu še vedno aktualen, saj nekateri otroci še vedno
ostajajo v vrtcu več kot 9 ur, je svet zavoda sprejel ugotovitveni sklep, da
zamuda lahko nastane zaradi prekoračitve obratovalnega časa vrtca ali
zaradi prekoračitve zakonsko določenega časa 9 ur, kolikor lahko otrok
največ dnevno ostane v vrtcu. Trenutna cena zamudne ure znaša 4 EUR
na uro in jo določa občina. Šola bo občini predlagala, da s sklepom
omogoči šoli, da sama določa ceno zamudne ure, kot imajo npr. urejeno v
vrtcu pri Osnovni šoli Naklo.
Postopek izbire ravnatelja:
o Postopek je bil zaključen s soglasno sprejetim sklepom o izbiri kandidata.
Ravnatelj bo imenovan po pridobitvi mnenja ministra k predlogu za
imenovanje ravnatelja, predvidoma 16. aprila na naslednji redni seji.

Ad 6. Razno.
G. Doberšek je predlagal, da bi šola prosila občino za pomoč v okviru javnih del za
varstvo vozačev ob odhodu na avtobus.
Ga. Kline je prosila, da bi učitelji v RAP označevali, kje se popoldan nahajajo otroci.
Ga. Bradač je prosila, da šola obvesti starše, kje se lahko najde izgubljene stvari.
Seja je bila zaključena ob 19:17, naslednja seja bo 8. 6. 2020.
Zapisala:
Barbara Bradač

Predsednik Sveta staršev OŠ Rače:
Aleksander Zidanšek

Rače, 8. 3. 2020
Priloge:
1. Seznam udeležencev
2. Polletno poročilo ravnatelja
3. Navodila
s
priročnikom
za
obravnavo
medvrstniškega
vzgojnoizobraževalnih zavodih Zavoda RS za šolstvo

nasilja

v

