OSNOVNA ŠOLA RAČE
SVET STARŠEV OŠ RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE
E-mail: os.race@guest.arnes.si

Davčna številka: 97890898

tel. / fax (02) 609 71 10, 609 71 19
Del. št.: 900-3/2020/2

Matična številka: 5085292
Datum: 7. oktober 2020

ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače,
ki je bila v torek, 29. 9. 2020, ob 18.00
v jedilnici, v pritličju šole

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja, konstituiranje Sveta staršev OŠ Rače v
šolskem letu 2020/21 ter izvolitev predsednika in namestnika predsednika.
2. Potrditev predloga dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika in pregled sklepov predhodne seje Sveta staršev OŠ Rače v letu
2019/20.
4. Seznanitev s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o realizaciji LDN
za 2019/20 (šola in vrtec), Poročila o drugem letu izvajanja poskusa RaP.
5. Obravnava predloga nadstandardnih storitev za šolsko leto 2020/2021.
6. Obravnava predloga LDN šole in vrtca za šolsko leto 2020/2021.
7. Poročilo ravnatelja.
8. Pobude in predlogi s 1. roditeljskih sestankov ter aktualna problematika.
9. Potrditev letnega načrta dela Šolskega sklada.
10. Razno.

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

Sandra Majcen
Metka Miško
Ana Andonovski
Jadranka Donaj
Mateja Hercog
Kaja Jaušovec
Amadeja Hojnik
Senada Kupčič Memagić
Gregor Kramberger
Aleš Burjan
Barbara Konjar
Mojca Mandl
Marjan Grlica
Metka Mršnik
Anja Čelan
Barbara Rimele
Jasmina Pal
Barbara Bradač
Borjana Kremžar Jovanović
Matejka Greifoner
Borko Bošković
Tone Bračko
Barbara Kokot Popović
Iris Plečko
Kristjan Gselman
Vesna Repenšek
Mateja Belca
Barbara Spačal
Aleksander Zidanšek

Ravnatelj:

Rolando Lašič

Pomočnici ravnatelja:

Romana Zupančič
Nina Brezner

Sejo je do izvolitve predsednika vodil ravnatelj g. Rolando Lašič, nato pa predsednik Sveta
staršev g. Aleksander Zidanšek.

Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja, konstituiranje Sveta
staršev OŠ Rače v šolskem letu 2020/21 ter izvolitev predsednika in
namestnika predsednika.
Ravnatelj je ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo od 29 oddelkov prisotnih v jedilnici 18
predstavnikov in na Teams 6 predstavnikov, skupaj torej 24 predstavnikov oddelkov. Seznam
prisotnih je v prilogi 1.
Soglasje h kandidaturi za predsednika je dal g. Zidanšek, predstavnik 9. b razreda, h
kandidaturi za namestnico predsednika pa ga. Jadranka Donaj, predstavnica skupine Oblački.
Za zapisnikarja je bila predlagana ga. Jadranka Donaj.
Sklep 1:

Za predsednika Sveta staršev je bil izvoljen g. Aleksander Zidanšek.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (24 glasov od 24 prisotnih).
Ravnatelj je predal vodenje seje predsedniku Sveta staršev.
Sklep 2:

Za namestnico predsednika Sveta staršev je bila izvoljena ga. Jadranka Donaj.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (24 glasov od 24 prisotnih).
Sklep 3:

Za zapisnikarja 1. seje Sveta staršev OŠ Rače v šolskem letu 2020/21 je bila
soglasno potrjena ga. Jadranka Donaj.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (24 glasov od 24 prisotnih).

Ad 2. Potrditev predloga dnevnega reda.
Ravnatelj je prisotne seznanil, da bo točka 9 prestavljena na naslednjo sejo, ker gradivo še ni
pripravljeno.

Spremenjen predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja, konstituiranje Sveta staršev OŠ Rače v
šolskem letu 2020/21 ter izvolitev predsednika in namestnika predsednika.
2. Potrditev predloga dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika in pregled sklepov predhodne seje Sveta staršev OŠ Rače v letu
2019/20.
4. Seznanitev s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o realizaciji LDN
za 2019/20 (šola in vrtec), Poročila o drugem letu izvajanja poskusa RaP.

5.
6.
7.
8.
9.

Obravnava predloga nadstandardnih storitev za šolsko leto 2020/2021.
Obravnava predloga LDN šole in vrtca za šolsko leto 2020/2021.
Poročilo ravnatelja
Pobude in predlogi s 1. roditeljskih sestankov ter aktualna problematika.
Razno.

Sklep 4:

Svet staršev je sprejel predlog dnevnega reda.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (24 glasov od 24 prisotnih).

Ad 3. Potrditev zapisnikov in pregled sklepov predhodnih sej Sveta staršev OŠ
Rače v letu 2019/20.
Zapisnika 2. redne in 2. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače 2019/20 sta objavljena na spletni
strani. Na zapisnika ni bilo pripomb.
Sklep 5:

Svet staršev je potrdil zapisnika 2. redne in 2. dopisne seje Sveta staršev OŠ
Rače 2019/20 ter potrdil sklepe 2. dopisne seje.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (24 glasov od 24 prisotnih).
Sklep 6:

Svet staršev je ugotovil, da so bili sklepi predhodnih sej realizirani.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (24 glasov od 24 prisotnih).

Ad 4. Seznanitev s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o
realizaciji LDN za 2019/20 (šola in vrtec), Poročila o drugem letu izvajanja
poskusa RaP.
Ravnatelj je predstavil predložene dokumente, ki so priloženi kot priloge 2-5.
Poteka tretje (zadnje) leto poskusa uvajanja razširjenega programa (RaP). Izvajanje poskusa
je bilo oteženo zaradi epidemije, a bo šola skušala nadoknaditi zamujeno. Šola ocenjuje
poskus uvajanja RaP kot uspešen. Zato se trudi, da bi dokazali koristnost poskusa, tako da bi
se te aktivnosti lahko nadaljevale tudi v naslednjem šolskem letu. Želja šole je, da RaP še
naprej financira ministrstvo, ker prinaša rezultate v dobrobit učencev. Na šoli poteka tudi
drugo leto poskusa dela s tablicami. Prav tako je bil uveden tudi projekt Fit pedagogika.
VPRAŠANJE: Starše zanima, ali je možno otroka vzeti iz razširjenega programa pred
zaključkom ure, vsaj takrat, kadar otroci nimajo dejavnosti. V 2.a so na roditeljskem
predlagali, da bi se vsaj za prva dva razreda uredili to možnost.
ODGOVOR: Odhajanje učencev sredi ure bi motilo proces. Seveda so možne izjeme zaradi
izrednih okoliščin. Drugače pa otrok, ki pride k uri, tam ostane do konca.

VPRAŠANJE: Katere nove aktivnosti je šola uvedla?
ODGOVOR: Šola je na predmetni stopnji zaznala težave pri dodatnem pouku. Včasih je to
bilo zjutraj in potem se je dogajalo, da so učitelji prišli, učenci pa ne. Sedaj je to 5 šolsko uro.
Je več skupin in učence se spodbuja, da so aktivni. Bistvo je, da učenci dejansko dobijo
dodatno pomoč. Pri RaP je bilo tudi predvideno, da se skupine mešajo, kar trenutno ni
možno. Bistveno je, da otrok pri dejavnosti odkrije, kaj mu leži in kje je nadarjen.
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da se v septembru formirajo skupine in dodajajo
dejavnosti. Ob 12. uri je za prvo triado kosilo, sledi čas za sproščanje, nakar se naredi domača
naloga. Sledi dejavnost po programu. Enkrat na teden je delo s športnim učiteljem v
telovadnici. Odhod domov starejši otroci počakajo v avli in so zraven informatorke.
Od 15.20 dalje so vsi oddelki na igrišču ali pa v športni dvorani. Otroci počakajo starša pri
informatorju. Če starša ni po 10 minutah, se otrok vrne v RaP. Tako se otroci tudi navajajo na
samostojnost.
VPRAŠANJE: V 3.b razredu so starši prosili, če bi lahko zamenjali prosto 5. uro s 6. šolsko uro,
ko so otroci že utrujeni.
ODGOVOR: Ravnatelj je pojasnil, da so otroci že po 4 urah utrujeni in da lažje zmorejo še eno
uro, če imajo vmes eno uro odmora za kosilo. Odzivi otrok so pozitivni. In zadnja ura je
navadno kakšna lažja ura, vmes pa imajo eno uro časa za kosilo. Starši so povedali, da imajo
otroci po kosilu tudi angleščino ali matematiko, kar niso lažje ure. Ravnatelj je povedal, da so
učitelji avtonomni in da si lahko tudi spremenijo urnik, tako da bi lahko premaknili 6. uro,
razen kadar je potrebno kombinirati z drugimi učitelji (npr. za angleščino) oz. s prostori (npr.
telovadnica).
VPRAŠANJE: V 8. razredu je bilo vprašanje, kdaj imajo malico.
ODGOVOR: Ravnatelj je povedal, da imajo otroci malico po prvi uri, torej ob 9h, tako da ko
imajo pouk do 14:30, so otroci 5,5 ur brez hrane. Šola bo zato od 6. do 9. razreda naredila
hitro anketo, ali so otroci lačni oz. kdaj jim je najbolj primeren čas za malico.
VPRAŠANJE: Kdaj gredo otroci na kosilo?
ODGOVOR: V prvi triadi gredo na kosilo ob 12. uri, v višjih razredih pa po zadnji uri pouka. Da
bi imeli kosilo pred zadnjo uro, namreč ni možno, ker so odmori le 5-minutni. Kosilo pa bi naj
pojedli v miru in sicer bi naj trajalo 20 minut.
VPRAŠANJE: Na OŠ Janko Padežnik imajo med poukom odmor dolg 20-30 minut za kosilo in
potem imajo dalje pouk.
ODGOVOR: Problem je tudi v tem, da nimajo vsi otroci kosila v šoli. Če bi odmore za kosilo
podaljšali, bi tisti brez kosila v šoli še pozneje prišli domov in bi bili torej še bolj dolgo lačni.
Težko je vsem ugoditi.
VPRAŠANJE: Starši prosijo, da se jim sporoči, ko bodo nove dejavnosti dodane v RaP.
ODGOVOR: Šola bo o dodatnih dejavnostih v RaP sproti obvestila starše.
Starši na predloge Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o realizaciji LDN za 2019/20
(šola in vrtec) in Poročila o drugem letu izvajanja poskusa RaP niso imeli drugih pripomb.

Sklep 7:

Svet staršev se je seznanil s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole,
Poročila o realizaciji LDN za 2019/20 (šola in vrtec), Poročila o drugem letu
izvajanja poskusa RaP.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (24 glasov od 24 prisotnih).

Ad 5. Obravnava predloga nadstandardnih storitev za šolsko leto 2020/2021.
Ravnatelj je predstavil predlog nadstandardnih storitvev za šolsko leto 2020/2021, ki priložen
kot priloga 6. Cene so okvirne, za šolo v naravi se bo še nekoliko dvignila, ker bodo zaradi
velikega števila otrok morali najete dodatne učitelje za smučanje, tako da bo cena okoli 130
EUR na otroka.
VPRAŠANJE: Predstavnica 8.a razreda je povedala, da so bili starši presenečeni glede cene
ponudbe za izlet za 41 EUR. Podoben izlet imajo namreč na OŠ Šoštanj za okoli polovico nižjo
ceno, kljub temu da ima celo eno dodatno vstopnico za muzej. Starši 8. razredov zato prosijo
za specifikacijo stroškov, tako da bo jasno, kaj je vključeno v ceno. Koliko so vstopnine?
Koliko prevoz? Koliko vodenje?
ODGOVOR: Razredniki imajo točne podatke o porabi denarja za izlet. Šola sodeluje s
turistično agencijo Pozejdon. Tudi če bi učitelji sami organizirali izlet, ne bi bilo velike razlike
v ceni. Tako pa agencija vse uredi. Tudi če bi se npr. izlet odpovedal, tako ne bi bilo stroškov
rezervacije. Šola bo poskrbela, da bodo starši dobili od razrednikov ponudbo s specifikacijo
stroškov. Prav tako bo preverila, zakaj je tolikšna razlika v ceni.
Sklep 8:

Svet staršev se je seznanil s Predlogom nadstandardnih storitev za šolsko
leto 2020/2021 in dal soglasje k predloženemu Predlogu nadstandardnih
storitev OŠ Rače 2020/21.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (24 glasov od 24 prisotnih).

Ad 6. Obravnava predloga LDN šole in vrtca za šolsko leto 2020/2021.
Predlagana LDN šole in vrtca za šolsko leto 2020/2021 sta predstavila ravnatelj in pomočnica
ravnatelja za vrtec ter sta priložena kot prilogi 7 in 8.
Ni veliko novega, nadaljuje se izvajanje programa. Vrtec bo veliko časa preživel zunaj, izvaja
projekt Gozdni vrtec. Zato bo šolski sklad zaprosil za nakup škornjev za celoten vrtec, za vse
otroke, tako da bodo lahko v vsakem vremenu izvedli zunanje aktivnosti. Drugače se
nadaljujejo dejavnosti podobno kot lani.
VPRAŠANJE: Starši so vprašali, kako se bodo letos izvajale dejavnosti v vrtcu?
ODGOVOR: Pomočnica ravnatelja za vrtec je povedala, da se bo Svizec izvajal, prav tako tudi
druge dejavnosti, npr. plesne urice, pevski zbor... Otroci se pri tem ne bodo mešali,
asktivnosti se bodo odvijale v igralnicah in jih bodo po potrebi vodile vzgojiteljice, znotraj
posamezne skupine.

Sklep 9:

Svet staršev se je seznanil s predlogom LDN šole in vrtca za šolsko leto
2020/2021 in sprejel mnenje, da sta predložena LDN šole in vrtca za šolsko
leto 2020/21 primerna.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (24 glasov od 24 prisotnih).

Ad 7. Poročilo ravnatelja.
Ravnatelj je predstavil delo v šolskem letu. V šoli je 376 učencev, v vrtcu pa 199 otrok. Šola
nadaljuje poskus, projekt Fit pedagogika in projekt Inovativna pedagogika. Od 1. do 6.
razreda sodeluje tudi v projektu Erasmus+, kjer so predvidene mobilnosti s sodelujočimi
državami. Načrtovane so bile tudi mobilnosti naših učencev v drugo državo in učencev iz
drugih držav k nam, a je vprašanje, če bo to letos možno.
Nekaj je tudi sprememb pri učiteljih, nekaj je novo zaposlenih. Učiteljica angleščine je na
porodniški. Učitelj, ki jo je nadomeščal, je našel drugo službo, tako da jo zdaj nadomešča
druga učiteljica. Kuharica se je upokojila. Nova je tudi zaposlena je v vrtcu, kot perica in
kuharica. Zaradi širitve vrtca z dodatno skupino sta še dve novi sodelavki.
Težave so tudi zaradi nošenja mask. Brez maske vstop v šolo ni mogoč. To je pomembno tudi
zato, ker če je otrok okužen in so vsi imeli maske, potem ne bo karantene. Če pa se maska ni
uporabljala, bi moral cel razred v karanteno. Za učence od 7. do 9. razreda je šola dala
narediti maske.
Šola bo ustanovila komisijo za prehrano. Ravnatelj je povabil starše, da bi vključili
predstavnika staršev v to komisijo, v kateri bo tudi nov vodja kuhinje, tako da bo komisija
pripravila prenovljena pravila o prehrani.
V oktobru bo tudi prvi sestanek skupine za pripravo programa razvoja šole.
Učitelji ugotavljajo, da so nastale vrzeli v znanju zaradi šolanja na daljavo. Zato veliko
ponavljajo in se trudijo, da vrzeli odpravijo.
Govorilne ure se začnejo naslednji teden. V bodoče bi naj potekale na daljavo. Od 1. do 3.
razreda bodo v živo, vsi ostali pa na daljavo oz. po dogovoru z razredničarko.
Podrobnejše poročilo ravnatelja je priloženo kot priloga 9.

Ad 8. Pobude in predlogi s 1. roditeljskih sestankov ter aktualna
problematika.
VPRAŠANJE: Starši 2.b imajo problem z voznim redom avtobusa, ker otroci čakajo na
avtobus v avli več kot pol ure. Ob 13.40 končajo, avtobus je ob 14.10. Zato prosijo za
prilagoditev urnika vožnje avtobusa. Termin ob 13.15 tudi ni primeren.
ODGOVOR: Šola bo preverila, koliko otrok hodi na avtobus ob kateri uri. Dodatne vožnje niso
možne. Lahko se pa prilagodi urnik vožnje za 10 minut. Lani je bil predlog sveta staršev in
sveta zavoda, da bi imeli 2 avtobusa, a je občina ta predlog zavrnila.

VPRAŠANJE: Je možno organizirati delo od doma, ko otrok zboli? Tako da bi takrat potekalo
delo od doma in bi otroci lahko sproti delali.
ODGOVOR: Ko otrok manjka 1-2 dni, si otrok pridobi informacije od sošolscev in se naredi
delo za nazaj. Tako je bilo tudi do zdaj, ko so otroci zboleli. Starši pa najboljše poznajo svoje
otroke in vedo ali gre za prehlad, ali pa bi lahko šlo za COVID. Šola ne načrtuje, da bi učitelji
objavili, kaj naj otrok dela doma ob krajši odsotnosti.
VPRAŠANJE: Zakaj je količina hrane v 3. razredu in 7. razredu enaka?
ODGOVOR: Obroki niso enaki. Šola spremlja količine hrane za posameznega otroka in večji
otroci dobijo večjo količino. Problem je, da otroci vsega ne jedo. Ne je juhe, ne je solate in ne
je ribe in potem dobi samo eno porcijo krompirja in potem je otrok lačen.
VPRAŠANJE: S šolo v naravi na daljavo se starši ne strinjajo. Kako bo s šolo v naravi za I.
triado? Lani je bilo rečeno, da bo letos za 3. razred.
ODGOVOR: Za letos ni planirana šola v naravi za I. triado. Lahko pa se organizira v višjem
razredu v naslednjih letih.
VPRAŠANJE: Kako bo s slikanjem otrok v vrtcu?
ODGOVOR: Dogovorili so se, da otroke se bo slikalo, ampak manj kot po navadi, in na koncu
leta se bo ključek s slikami predal predstavniku staršev, ki bo slike potem posredoval naprej.
Slike od rojstnega dne pa se pošlje preko e-asistenta. So pa tudi v letopisu slike.
Fotografiranja je sicer manj tudi zaradi varovanja osebnih podatkov.

Ad 9. Razno.
Pod točko razno ni bilo vprašanj.
Sklep 12:

Naslednji redni seji sveta staršev bosta 11. 1. 2021 in 7. 6. 2021.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (24 glasov od 24 prisotnih).
Seja je bila zaključena ob 19:33.

Zapisala:
Jadranka Donaj

Predsednik Sveta staršev OŠ Rače:
Aleksander Zidanšek

Rače, 7. 10. 2020
Priloge:
1. Seznam udeležencev
2. Predlog Samoevalvacijskega poročila šole
3. Predlog Poročila o realizaciji LDN za 2019/20 za šolo
4. Predlog Poročila o realizaciji LDN za 2019/20 za vrtec

5.
6.
7.
8.
9.

Predlog Poročila o drugem letu izvajanja poskusa RaP
Predlog Nadstandardnih storitev za šolsko leto 2020/2021
Predlog LDN šole za šolsko leto 2020/2021
Predlog LDN vrtca za šolsko leto 2020/2021
Poročilo ravnatelja

