Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči 18 A
5216 Most na Soči
Svet staršev šole
številka: 900-1/2018-2
Most na Soči, 26. 9. 2018
Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2018/2019
V sredo, 26. 9. 2018, ob 18. uri je bila 1. seja sveta staršev v šolskem letu 2018/19. Seja je
potekala v učilnici SLO na OŠ Most na Soči. Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Prisotni: Jurij Klavžar, Edvard Kanalec, Vesna Baloh, Kristina Murovec, Ana Hawlina
(namestnica), Luka Burgar, Tanja Mavri, Silvija Klemenčič, Nežika Leban, Metka Feltrin,
Katja Podgornik, Vlado Trost, Liljana Kokalj, Tadeja Bičič, Nevenka Vidma Bevčar, Petra
Rovšček, Nataša Kaltnekar (namestnica) in Ciril Makovec
Opravičeno odsotni: Polona Hadalin Baša, Tomaž Kragelj
Neopravičeno odsotni: /
DNEVNI RED:
1. Izvolitev predsednika, namestnika predsednika in zapisnikarja sveta staršev
2. Potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev z dne 6. junija 2018
3. Poročilo o realizaciji LDN-ja za šol. l. 2017/18 – poroča Ciril Makovec
4. Poročilo o delu sveta staršev v šol. l. 2017/18 – poroča Vlado Trost
5. Predstavitev LDN-ja za šol. l. 2018/19 – predstavi Ciril Makovec
6. Analiza anketnega vprašalnika za starše
7. Odgovori na predhodno postavljena vprašanja
8. Pobude in predlogi
9. Razno
K točki 1
Po uvodnem pozdravu je ravnatelj Ciril Makovec seznanil predstavnike s pristojnostmi sveta
staršev v skladu s 66. členom ZOFVI-ja.
Po seznanitvi je prešel na 1. točko dnevnega reda in odprl razpravo za zbiranje predlogov za
predsednika, namestnika in zapisnikarja sveta staršev.
Za predsednika je bil predlagan Vlado Trost.
Za namestnico je bila predlagana Petra Rovšček.
Za zapisničarko je bila predlagana Tanja Mavri.
Po zbranih predlogih je dal na glasovanje:
Sklep 1. Predsednik Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2018/19 je Vlado
Trost.
ZA 14 glasov, PROTI 0 glasov, VZDRŽAN 1 glas.
Sklep je bil sprejet.
Sklep 2. Namestnica predsednika Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu
2018/19 je Petra Rovšček.
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ZA 14 glasov, PROTI 0 glasov, VZDRŽAN 1 glas.
Sklep je bil sprejet.
Sklep 3. Zapisničarka Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2018/19 je Tanja
Mavri.
ZA 14 glasov, PROTI 0 glasov, VZDRŽAN 1 glas.
Sklep je bil sprejet.
K točki 2
Po izvolitvi predsednika, namestnika in zapisnikarja je ravnatelj Ciril Makovec predal vodenje
seje sveta staršev predsedniku Vladu Trostu. Predsednika je seznanil, da je v času pred 1.
sejo sveta staršev prejel odstopno izjavo predstavnika 9. b razreda, ter mu predal podpisano
odstopno izjavo. Gradivo je bilo zato poslano namestnici 9. b razreda. Po prevzemu
dokumentov je predsednik nadaljeval z drugo točko dnevnega reda ter po kratki predstavitvi
zapisnika, ki je bil članom poslan kot gradivo, odprl razpravo na zapisnik. V razpravi so člani
sveta staršev izpostavili, da smo na zadnji seji govorili o dobri praksi s seznami skupnih
nabavnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv pred sejo, praksi, ki je že bila stalnica
naših svetov staršev, in smo jo na zadnji seji pogrešali. Ugotovili smo, da o navedenem ni
bilo nič zapisanega v zapisniku. Podana je bila tudi pripomba na podatke o izpolnjenosti
delovnih zvezkov, ki so bili zbrani s strani staršev. Podatki so zaradi različnih načinov
zbiranja med seboj težko primerljivi. Podana je bila še pripomba na štetje glasov pri sklepu
številka 12 iz omenjenega zapisnika. Eden od članov je bil pri glasovanju vzdržan, v
zapisniku pa je navedeno, da so vsi glasujoči soglasno potrdili sklep 12. Po razpravi je
predsednik dal na glasovanje
Sklep 4. Dopolni se zapisnik 3. seje z dne 6. 6. 2018:
- da je člane zmotilo, ker niso prejeli seznama skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov
in drugih učnih gradiv pred sejo, kot je bila to stalna praksa preteklih let
- s sklepom 13, da bi se vabilu na zadnjo sejo v tekočem šolskem letu priložil tudi
seznam skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za naslednje
šolsko leto ter
- sklepa 13 in 14 se preštevilčita v 14 in 15.
- da se sklep št. 12 popravi in se glasi: Svet staršev je sprejel odločitev in podal
soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah v šolskem letu 2018/19 s
15 glasovi ZA in enim VZDRŽANIM.
Soglasno je bil sprejet sklep s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.
Po razpravi in glasovanju o predlaganih dopolnitvah je dal predsednik na glasovanje
Sklep 5. Potrdi se dopolnjen zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Dušana
Muniha Most na Soči z dne 6. 6. 2018
Soglasno je bil sprejet sklep s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.
K točki 3
Poročilo o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 2017/18 je bilo članom poslano kot gradivo, zato
je ravnatelj na kratko povzel poročilo. Po tem je predsednik odprl razpravo na poročilo.
V razpravi so pohvaljeni rezultati učencev pri NPZ-jih. Izpostavijo se nekoliko slabši rezultati
pri angleščini. Kot enega od možnih razlogov se navaja šibko bralno pismenost učencev oz.
nepismenost. Trdijo namreč, da so teksti predolgi. Pri 6. razredu je poudarek na dejstvu, da
je v tem razredu potrebnega največ vzgojnega dela.
Po razpravi je predsednik povzel, da je pri NPZ-jih pomembna vloga staršev, da se NPZ-je
vzame resno. Potekajo tudi predlogi v smer ocenjevanja NPZ-jev, kar bi spodbudilo učence k
resnejšemu pristopu.
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K točki 4
Poročilo o delu sveta staršev v šolskem letu 2017/18 je predstavil Vlado Trost, ki je bil
predsednik v tem šolskem letu. V poročilu je izpostavil, da se je svet staršev v šolskem letu
2017/18 sestal na 3 rednih sejah. Udeležba članov na sejah je bila 96% (v šolskem letu
2016/17 je bila udeležba 75%).
K točki 5
Tudi Letni delovni načrt (LDN) zavoda Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči je bil
članom poslan kot gradivo, zato je ravnatelj Ciril Makovec izpostavil le nekaj ključnih novosti,
ki jih uvajajo v tem šolskem letu.
Po predstavitvi LDN-ja je predsednik odprl razpravo.
V razpravi je bilo opozorjeno na napačno letnico pri datumu roditeljskega sestanka za 9.
razred.
Po razpravi in dopolnitvah so člani sveta staršev podali pozitivno mnenje k LDN-ju.
K točki 6
Ravnatelj Ciril Makovec je podal analizo anketnega vprašalnika za starše. Anketa je bila
opravljena v juniju 2018, v analizi so bili primerjani rezultati še z anketo iz leta 2014. V analizi
je bilo izpostavljeno, da se je na anketo odzvalo zelo malo staršev, samo 59, kar pomeni
27,1 %. Kljub temu je šola zbrane informacije obravnavala verodostojno. Analiza je pokazala,
da se je zadovoljstvo staršev s šolo na vseh področjih dvignilo, razen na področju šolske
prehrane. V analizi je ravnatelj izpostavil tudi stvari, ki so jih starši še posebej pohvalili, in
stvari, za katere menijo, da so potrebne sprememb.
K točki 7
Predhodno so starši poslali naslednja vprašanja:
- Starše zanima, kako je s prevozom v Lom po 7. šolski uri.
Občina je dolžna zagotavljati prevoz, ki je vezan na osnovni program, NIP pa so izven tega,
zato za tak prevoz poskrbijo starši.
- Pipa oz. pitnik na igrišču, da v šoli ob vodomatu ne bo poplav
S komunalo že urejamo to, da se ugotovi, kje je zaprta voda za pipo, ki je že na zgornjem
igrišču. Pitniki ne pridejo v poštev, ker jih otroci ližejo in so zaradi tega sporni s higienskega
vidika.
- Urnik razredne stopnje: starši bi radi, da imajo učenci na razredni stopnji odmor za malico
in 15-minutni odmor združena v polurni odmor. To bi bilo izvedljivo, če bi 3. šolsko uro na
razredni stopnji poučevali učitelji razredne stopnje, četrta ura pa je potem zopet časovno
usklajena s predmetno stopnjo. Predlog je, da se za naslednje šolsko leto pripravi tak urnik,
če je to seveda le mogoče.
Žal ni mogoče.
- Kako je s kvaliteto in raznolikostjo prehrane – predvsem kosilo?
- Način serviranja na krožnike – predvsem solata.
Naša kuhinja in vsi v njej se trudijo, da je prehrana čim bolj pestra in raznolika, še vedno pa
je kapaciteta naše kuhinje manjša, kot so potrebe.
Za solato na PŠ Dolenja Trebuša pa se lahko pogovorimo, da jo servirajo na dodatnih
krožnikih, učiteljice so se o tem že pogovorile z otroki, ki niso izrazili te potrebe.
- Kako bomo starši sodelovali v projektu AKTIVNOSTI ZA BRALNO PISMENOST in ali bomo
imeli priložnost spoznati, kakšne možnosti lažjega, spretnejšega podajanja spretnosti
branja našim otrokom.
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Odgovore na ta vprašanja vam bo najbolj jasno podala dr. Sonja Pečjak, ki jo gostimo 18.
10. 2018, konkretne aktivnosti, ki bodo vezane na učenje in urjenje bralne tehnike, pa vam
bodo dajale učiteljice prvih razredov. Bližnjic pri učenju branja pa žal ni, je samo vaja.
- Zanima me, zakaj učenci naše šole hodijo po vsej Sloveniji na izlete, izredno malokrat pa
imajo priložnost videti lokalne znamenitosti, kot so npr. Tolminska korita in cerkev v Javorci.
Letos so menda šole v tolminski občini celo oproščene vstopnine v cerkev v Javorci. Šolarji
podbrške šole so imeli menda zastonj tudi avtobusni prevoz do Tolmina. Posebno koristen
ogled tega izjemnega objekta bi bil za učence in učenke 8. in 9. razreda, ki bodo pri
zgodovini kmalu govorili o tej tematiki.
Tudi naše učence v letošnji jeseni čaka brezplačen obisk Javorce, kar je letošnje leto
novost v tolminski občini, ki je za to pridobila evropska sredstva in jih namenila šolam.
- Mogoče bi lahko dopustili, da v šolah v naravi poučujejo naše otroke učitelji, ki so na
CŠOD, ker so usposobljeni in so baje dobri, imajo posebej pripravljen program
Po dodatni obrazložitvi je ravnatelj utemeljil, da dejavnosti v šolah v naravi, ki potekajo v
CŠOD-jih, večinoma izvajajo njihovi učitelji.
- Predlog, da se namontira kakšna gugalnica v okolici šole
Z občino iščemo rešitve, kje bi lahko za našo šolo uredili še dodatno igrišče, ker nam
igralne površine primanjkuje. Trenutno pa nimamo kam postaviti gugalnic.
- Pohvale vsem učiteljem in ravnatelju, saj se trudijo po svojih najboljših močeh.
Hvala za pohvalo.
- Enega izmed staršev zanima organizacija krožkov, in sicer, zdi se mu, da bi bilo boljše, če
bi bile znane ure in dnevi krožkov, da bi se potem lažje odločali zanje.
To vprašanje je bilo že v prejšnjih letih. To je praktično nemogoče, saj na začetku leta še
nimamo zbranih prijav za ID, ko pa jih imamo, je nemogoče uskladiti urnike, da bi lahko
vsak otrok obiskoval tisto, kar si želi. Vsak otrok ima praktično individualni urnik.
- Enega izmed staršev moti, da so v brošuri zraven dejavnosti, ki jih organizira šola, tudi
plačljive dejavnosti in to ni označeno.
Nekatere dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji, so plačljive, nismo pa bili pozorni, da bi v brošuri
na to opozorili. Naslednje leto bomo v brošuro uvrstili samo dejavnosti, ki jih izvajajo naši
strokovni delavci.
- Eden izmed staršev je predlagal, da bi seja sveta staršev trajala največ eno uro. Predlaga,
da bi se polemike in debate nadaljevale kasneje, udeležili pa bi se jih, kdor si tega želi in
ima čas. (To vprašanje je bolj za predsednika sveta, a ga posredujem v vednost).
To je predlog za predsednika sveta staršev.
- Pohvala za Brošuro, ki je izčrpna in ažurna. V njej se vidi veliko vloženega dela in
usklajevanja.
Hvala za pohvalo, jo bomo še dopolnjevali v naslednjih letih.
- Pohvala za poslano dokumentacijo za sejo, (škoda le, da ste uničevali drevesa, lahko bi jo
posredovali po mailu).
Poslano je bilo v fizični obliki zaradi GDPR-ja. V naslednjih letih bo to vse elektronsko.
- Predlog – pitna voda ob igrišču. Otroci so v toplih dneh žejni in morajo svojo žejo potešiti v
šoli. Največkrat mora z njimi tudi učiteljica, sploh pri mlajših.
Že urejamo.
- V Dolenji Trebuši imamo tisti, ki smo doma proti Gorenji Trebuši, vedno probleme s
prevozom otrok do šole. Trenutno so štirje otroci, ki so na meji dveh km oddaljenosti do
šole v Trebuši, vsa leta smo si pomagali z dobro voljo Irme Bratuž, kadar je imela prostor v
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kombiju, a za to niti ni prejemala plačila, razen za enega otroka. Naše obveznosti v službah
velikokrat ne dopuščajo prevoza otrok v lastni režiji, zato dobesedno prosjačimo vse
sosede in tete in strice, da nam pomagajo. Resnica pa je taka, da je občina, šola ali pa
država dolžna zagotoviti varno pot v šolo, ne glede na oddaljenost od šole, kar v praksi
pomeni, da mora otrok hoditi po pločniku, kjer je varen pred vozili. Mi smo oddaljeni od šole
cca dva km, otrok gre po ozki, nepregledni cesti, ki je trenutno eno veliko gradbišče, kjer
dnevno vozi veliko tovornjakov za prevoz hlodovine, cesta pa je tako ozka, da se moraš z
avtomobilom umikati tudi po sto metrov in več, da se lahko srečata. Na tej poti od doma do
šole v Trebuši, kjer jih pobere avtobus, so tri hiše, naseljene, a ljudje so po službah, tako da
v urah, ko imajo otroci premike, navadno ni nikogar doma. Če se otroku karkoli zgodi, ni
pravzaprav nikjer nikogar, ki bi to videl in lahko otroku pomagal. Zato prosim, da se preuči
in pogleda stanje, ki tudi po popravilu ceste ne bo boljše in se poskrbi tudi za te naše
otroke. Hvala in lep dan.
Vprašanje je ravnatelj posredoval tudi na občino, ki ureja te prevoze. Od Matjaža Kosa, ki je
predstavnik za družbene dejavnosti na Občini Tolmin in ureja šolske prevoze, je dobil
odgovor povzet po 56. členu ZOsn-ja, da pripada prevoz tistim, ki so od šole oddaljeni več
kot štiri kilometre.
K točki 8
Izpostavljeni so bili naslednji predlogi in pobude:
Delovni zvezki: Eden od staršev je izpostavil razlike v višinah cen delovnih zvezkov po
šolah. Predsednik sveta staršev pojasni, da se cene delovnih zvezkov redno spremljajo in da
imajo naše šole (Posočje) cene delovnih zvezkov med najnižjimi.
Pri angleščini je bila podana pripomba, da je pri učencih delovni zvezek iz 5. razreda ostal v
veliki meri neizpolnjen, sedaj so otroci prešli na drug delovni zvezek, torej se ne nadaljuje z
delovnim zvezkom iz 5. razreda.
Za 8. razred je bila podana pripomba, da je bilo na zadnji seji sveta staršev predstavljeno, da
bo cena gradiva za biologijo 10 €, ob nakupu je bila cena 14 €. Ravnatelj pojasni, da je cena
10 € veljala le prvo leto, kot promocijska cena, naslednja leta je cena tega gradiva 14 €.
Glede spremljanja izpolnjenosti delovnih zvezkov se sprejme sklep o enotni metodologiji
zbiranja podatkov izpolnjenosti delovnih zvezkov za posamezen razred.
Sklep 6. Na podlagi seznama, ki ga posreduje ravnatelj, se za naslednje šolsko leto
pripravi tabelo, v katero se bo vpisovalo odstotek izpolnjenosti delovnih zvezkov za
posamezen razred.
Sklep je bil soglasno potrjen s 15 glasov ZA in 0 glasov PROTI.
Športna dejavnost: S strani staršev je bila podana pobuda o oblikovanju športnih ekip
deklet na predmetni stopnji. Pri fantih ekipni športi so, pri dekletih tega ni. Predlagajo
oblikovanje šolske strategije na področju športa za dekleta. Z oblikovanjem šolske ekipe bi
se po besedah staršev krepil ekipni duh ter pripadnost šoli. Ravnatelj pojasni, da šola
programe ponudi, a jih v primeru premajhnega interesa s strani učencev ne izvaja. Poudari,
da imajo učitelji športne dejavnosti zapolnjene urnike, poleg tega je treba za posamezen
šport zagotoviti ustreznega mentorja. Dodatna težava je polno zasedena telovadnica. Apelira
se tudi na starše, da otroke spodbudijo pri vključevanju v šport.
Predstavniki sveta staršev so pozvani, da starše učencev povprašajo za mnenje, v katere
športe bi usmerili strategijo, da bi bil program dekletom zanimiv oz. kaj bi na tem področju
lahko spremenili, izboljšali.
Podana je pobuda, da šola organizira več udeležb v imenu šole na športnih prireditvah
(maratonih, atletskih tekmovanjih, ekipnih tekmovanjih). Pri tem je pomembno sprotno in
pravočasno obveščanje staršev o teh prireditvah.
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Promet: Lokalna skupnost predlaga, da bi se pri avtobusni postaji Most na Soči oblikovala
cona umirjenega prometa. Na Občini Tolmin so pojasnili, da je pri tem projektu vloga šole
velika, da mora biti sogovornik oz. med pobudniki šola. Prometna urejenost na Mostu na
Soči je namreč precej neugodna.
Tečaj prve pomoči: predstavnik razreda predlaga, da bi bil učencem ponujen tečaj prve
pomoči. Ravnatelj pojasni, da je sistem zapolnjen z organizacijo drugih programov
(zdravniški pregledi, preventiva …), tečaja prve pomoči v program ni mogoče umestiti.
Neobvezne izbirne vsebine: s podružnic prihaja vprašanje, zakaj tam ni organiziranih
neobveznih izbirnih vsebin oz. jih je zelo malo. Ravnatelj pojasni, da se programov ne izvaja
zaradi neizpolnjenih normativov števila otrok.
K točki 9
Razno:
- V preteklih šolskih letih je bil eden od sestankov sveta staršev organiziran na eni od
podružničnih šol. Podan je predlog, da se zadnja seja sveta staršev v letošnjem šolskem
letu izvede na podružnici na Šentviški Gori.
Sklep 7. Zadnja seja Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči v
šolskem letu 2018/19 se organizira na podružnični šoli na Šentviški Gori.
Sklep je bil soglasno sprejet s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.
- Ravnatelj pojasni, da sta dva člana sveta staršev podala svoji odstopni izjavi. V teh dveh
razredih bodo starši volili nove člane sveta staršev na naslednjem roditeljskem sestanku.
Ker drugih pobud in predlogov ni bilo, je predsednik sveta staršev sejo zaključil ob 20.30.

Tanja Mavri
zapisnikar

Vlado Trost
predsednik

Priloge:
- zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči z dne 6. 6. 2018
- Poročilo o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 2017/18
- Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2017/18
- LDN za šolsko leto 2018/19
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Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. In 25/17 – ZVaj)
66. člen
(svet staršev)
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli
oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja
vrtec oziroma šola.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
-

Svet staršev:
predlaga nadstandardne programe,
daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta,
pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;
lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno
okolje;
v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov
staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo
aktivov.
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