Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči 18 A
5216 Most na Soči
Svet staršev šole
številka: 900-1/2018-8
Most na Soči, 4. 6. 2019
Zapisnik 4. redne seje Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2018/2019
V torek, 4. 6. 2019, ob 18. uri je bila 4. seja Sveta staršev v šolskem letu 2018/19. Seja je
potekala na Podružnični šoli Šentviška Gora. Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Prisotni: Jurij Klavžar, Edvard Kanalec, Vesna Baloh, Kristina Murovec, Polona Hadalin
Baša, Luka Burgar, Tanja Mavri, Tanja Laharnar (namestnica), Nežika Leban, Metka Feltrin,
Katja Podgornik, Vlado Trost, Bojana Milenković (namestnica), Tomaž Kragelj, Tadeja Bičič,
Nevenka Vidmar Bevčar, Petra Rovšček, Nataša Kaltnekar in Ciril Makovec.
Opravičeno odsotni: Mojca Gaberšček Kokošin
Neopravičeno odsotni: /
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje.
3. Izvolitev dveh članov pritožbene komisije.
4. Odločanje o soglasju k predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv za šolsko leto 2019/20 (najprej poročanje o izpolnjenosti delovnih
zvezkov po razredih v šolskem letu 2018/19, primerjava letošnje skupne cene z
lansko, odgovori na predhodno zastavljena vprašanja v zvezi s spremembami in
odločanje o soglasju k predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv).
5. Predstavitev nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 2019/20.
6. Odločanje o soglasju k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah za šolsko leto
2019/20.
7. Poročilo o delu v Svetu zavoda Osnovne šole Dušana Muniha.
8. Poročilo o delu v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol.
9. Poročilo o delu v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije.
10. Ravnatelj odgovarja na predhodno zastavljena vprašanja.
11. Razno.
K točki 1
Uvodni pozdrav je pripadal predsedniku Sveta staršev Vladu Trostu, ki je ugotovil sklepčnost
sveta: prisotnih je bilo 16 članov Sveta staršev ter 2 namestnika.
Na glasovanje je bil dan predlog spremenjenega dnevnega reda − dodana je bila točka
izvolitve 2 članov pritožbene komisije.
Sklep 11. Predlagani dnevni red je bil sprejet soglasno, s 16 glasovi ZA in 0 glasovi
PROTI.
K točki 2
Potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev.
Sklep 12. Soglasno s 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil potrjen zapisnik 3. seje
Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči z dne 6. 3. 2019.
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K točki 3
Izvolitev dveh članov pritožbene komisije.
Ravnatelj pojasni vlogo pritožbene komisije – razpravlja se o pravicah in dolžnostih učencev
oziroma posameznega učenca, če pride do pritožbe. Za vsako pritožbo se iz članov sestavi
komisija, ki je sestavljena iz 5 članov, torej ne iz vseh članov komisije. Ravnatelj g. Ciril
Makovec pove, da se v času njegovih mandatov vodenja šole komisija ni sestala še nikoli.
Za člana pritožbene komisije sta bila predlagana Nežika Leban in Tomaž Kragelj, ki sta
soglašala s svojo kandidaturo.
Sklep 13. S 14 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 2 VZDRŽANIMA glasovoma sta bila za
člana pritožbene komisije potrjena Nežika Leban in Tomaž Kragelj.
K točki 4
Odločanje o soglasju k predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za šolsko leto 2019/20.
Pregledana je bila izpolnjenost delovnih zvezkov po posameznih razredih v tekočem šolskem
letu 2018/19. Člani Sveta staršev so razpredelnico s seznamom delovnih zvezkov izpolnili
vsak za svoj razred. Odstotek izpolnjenosti je v veliki meri visok (90 % ali več), razen pri
delovnih zvezkih za angleški jezik, kjer je odstotek nizek. Razlog je v tem, da se delovni
zvezki prenesejo v naslednji razred, kjer se najprej do konca izpolni predhodni delovni
zvezek in šele nato še trenutni do približno ene tretjine.
Cene in seznami:
Za 1. razred šola s strani Ministrstva dobi 6 točk po 5 evrov na učenca za komplet delovnih
zvezkov, torej dobi 30 evrov
Za 2. razred šola s strani Ministrstva dobi 8 točk po 5 evrov na učenca za komplet delovnih
zvezkov, torej dobi 40 evrov.
To so namenska sredstva, porabiti jih je potrebno za delovne zvezke.
Pri potrjevanju delovnih zvezkov smo zasledili, da v prvem razredu ni več delovnega zvezka
Računanje je igra. Učiteljice bodo svoj način dela prilagodile novi izbiri.
Na drugi strani so se prilagodile tudi založbe. Delovne zvezke, ki so jih v preteklosti ponujale
samo v kompletih po 4 ali 5 zvezkov, je zdaj mogoče naročiti tudi posamično, torej le za
posamezen predmet. Poleg tega je mogoče po novem naročati različne tipe kompletov –
osnovni komplet, manjši komplet, večji komplet.
Iz seznama spremljanja cen delovnih zvezkov po več šolah je razvidno, da imajo nekatere
šole v prvi triadi ceno delovnih zvezkov enako 0. Na teh šolah učni proces vodijo brez
uporabe delovnih zvezkov.
Skupne cene delovnih zvezkov na naši šoli so med nižjimi v Sloveniji. Še vedno pa se da na
tem kaj storiti, seveda pa zaradi tega ne sme trpeti učni proces in biti okrnjeno pridobivanje
znanja naših otrok.
Sklep 14. Soglasno s 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI smo starši sprejeli sklep, da
bomo tudi v bodoče spremljali izpolnjevanje delovnih zvezkov, primerjavo izbire
delovnih zvezkov s preteklimi leti ter drugimi šolami po Sloveniji ter težili k racionalni
izbiri delovnih zvezkov, tako zaradi stroškov kot predvsem zaradi razvijanja različnih
sposobnosti naših otrok. Hkrati pa pozivamo učitelje in ravnatelja, da kot doslej
izbirajo delovne zvezke preudarno in racionalno.
Sklep 15. Svet staršev je s 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI ter 1 VZDRŽANIM podal
soglasje k predlogu ravnatelja o skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv za šolsko leto 2019/20.
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K točki 5
Ravnatelj je predstavil nadstandardne programe.
V šolskem letu 2019/20 nadaljujemo z vsemi že dobro vpeljanimi nadstandardnimi
dejavnostmi in nadstandardno izvedbo osnovnega in razširjenega programa:
- nadstandardna izvedba dni dejavnosti,
- šole v naravi (4. in 8. r.),
- plavalni tečaj v 3. r.,
- tabori,
- tekmovanja,
- natečaji,
- projekti (EKO, KzP, Šolska shema, Zdrav slovenski zajtrk, Bralnice pod slamnikom, KaUč –
Kakovost učbenikov, OBJEM - Bralna pismenost, SiO 2020, Partnerstvo za kadre, Karierni
klub ...),
- vsa sodelovanja s krajem.
Učenci se bodo z mentorji odzivali na natečaje, kjer so že zdaj pobirali nagrade.
Organizirali se bodo tudi tabori, a so zahteve oziroma postavljeni standardi izredno visoki in
jih je včasih težko dosegati.
Z novim šolskim letom se vpeljuje tudi robotika. 2-dnevni tabor robotike ostaja tudi v
prihodnje, dodatno se načrtuje robotika v sklopu dejavnosti na šoli.
V zvezi s šolami v naravi je ravnatelj povedal, da je v osnovni šoli obvezna le izvedba ene
šole v naravi, in sicer plavalno opismenjevanje v tretjem razredu, vse ostale šole se
realizirajo na podlagi predloga šole, staršev ali kakšnega drugega predlagatelja. Niso niti
nujne niti obvezne, so pa vsekakor koristne za otroke in njihovo socializacijo. Na vseh šolah
v naravi se zraven dejavnosti izvaja tudi pouk. Otroci tam delajo v skupini, torej ne samo v
okviru svoje družine.
Žal pa se srečujemo z neudeležbo posameznih otrok, kar ob preveliki neudeležbi postane
težava za organizacijo pouka na matični šoli. Tem učencem je namreč nujno potrebno
zagotoviti podobne dejavnosti, kar pa zahteva kader in prostor.
Zraven tega pa pri izvedbi šol v naravi šolo in posledično starše bremenijo različni stroški.
Največji del odpade na prevoze otrok na destinacijo.
Pri organizaciji šol v naravi veliko težavo predstavljajo dejanja staršev, ki sprva na
roditeljskem sestanku dajo soglasje k šoli v naravi, s tem izrazijo namero, da bodo svojega
otroka v šolo v naravi tudi poslali, kasneje pa otroka nanjo iz različnih razlogov ne prijavijo,
kar povzroči povečanje stroškov, predvsem prevoza na posameznega učenca, in pod
vprašaj postavi celotno izvedbo oziroma smotrnost šole v naravi.
Pri šolah v naravi je potrebno načrtovati te stroške, kar pa je v zadnjem času nemogoče. Ko
otroci tik pred zdajci odpovedo udeležbo, se strošek za preostale sorazmerno zviša. Ker pa
šola ve, kaj predstavljajo tako nepredvideni stroški, je le-te doslej pokrivala šola, kar pa zanjo
v zadnjem času predstavlja nepremostljivo oviro.
Predvsem in zaradi navedenega ravnatelj ni pripravil seznama nadstandardnih dejavnosti za
potrjevanje. Povedal je, da ga bomo starši kot doslej potrdili na prvem roditeljskem sestanku
v prihodnjem šolskem letu.
Predsednik Sveta staršev je predlagal, da bi se naši otroci predlaganih in potrjenih šol v
naravi udeleževali v čim večjem številu (najboljše vsi), da bomo v bodoče lahko te programe
potrdili že v mesecu juniju na zadnji seji Sveta staršev v tekočem letu in s tem olajšali
prijavne postopke šoli za prihodnje šole v naravi.
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K točki 6
Odločanje o soglasju k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah za šolsko leto
2019/20.
Sklep 16. Soglasno s 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil potrjen sklep, da se
odločanje o soglasju k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah za šolsko leto
2019/20 prenese na 1. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2019/20.
K točki 7
Poročilo o delu v Svetu zavoda Osnovne šole Dušana Muniha.
Poročilo poda član Sveta zavoda, ki je tudi član Sveta staršev, Luka Burgar:
Po zadnji seji Sveta staršev je bila izpeljana 8. redna seja Sveta zavoda:
- obravnavana je bila tema šolske kuhinje: v poletju se bo popravilo oz. prilagodilo kuhinjo
– zvečalo se bo kapacitete. Izvedena bo prenova prezračevanja (nape), dodane bodo
štiri kuhalne plošče in en konvektomat. Dela bodo končana do 20. avgusta;
- sprejet je bil sklep o potrditvi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto
2018;
- potrjeno je bilo poročilo učbeniškega sklada. Ravnatelj Ciril Makovec je dodal, da bi se z
namenskimi sredstvi za učbenike vsi učbeniki morali zamenjati v obdobju petih let;
- potrjeno je bilo letno poročilo za leto 2018, ki je sestavljeno iz poslovnega poročila in iz
računovodskega poročila;
- pregledana je bila polletna realizacija LDN za šolo in za vrtec;
- podana je bila ocena delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2018;
- zaradi uskladitve z aktualno zakonodajo se je spremenil pravilnik o dejavnosti šolskega
sklada.
K točki 8
Poročilo o delu v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol (v
nadaljevanju Aktiv) je podal član Aktiva Vlado Trost. Srečanje Aktiva je bilo na Osnovni šoli
Simona Gregorčiča v Kobaridu. Predsednik nas je seznanil z aktualnimi zadevami v
koordinaciji in zvezi. Na seji se je razvnela debata o aktualnih problemih. Poročali smo o delu
po svetih staršev vključenih šol in primerjali prakse. Predsednik je obnovil ključne točke s
seminarja o pristojnostih svetov staršev.
K točki 9
Poročilo o delu v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije je predstavil Vlado Trost.
V aprilu, natančneje 7. 4. 2019, je zasedala skupščina Zveze aktivov svetov staršev
Slovenije v Kamniku, na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik, kjer se je izvedlo tudi
posvetovanje z naslovom Osnovna šola – kaj je osnova? Na posvetovanju smo izmenjali
pričakovanja staršev o tem, kaj morajo otroci spoznati danes, da bodo lahko živeli jutri. V
posvetovanje so nas uvedli dr. Tone Meden iz Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, dr.
Darko Zupanc iz Republiškega izpitnega centra, Boštjan Kotnik iz Centra Janeza Levca
Ljubljana in dr. Sonja Rutar s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Na skupščini so
bili predstavljeni rezultati ankete o šolskem delu doma in izvolilo se je novo predsedstvo v
sestavi: dr. Tone Meden, predsednik, Boštjan Bobič Zabreščak in Lara Romih,
podpredsednika.
V aprilu smo se udeležili javnega posveta o prihodnosti na področju vzgoje in izobraževanja,
ki je bil v Kranju, v nadaljevanju pa so se zvrstili še maja v Kopru, Novem mestu in Mariboru.
V aprilu smo bili tudi na posvetu pri ministru za vzgojo in izobraževanje.
18. 4. 2019 smo se v državnem svetu udeležili posveta z naslovom Vloga šole danes za jutri.
25. 4. 2019 se je sestala delovna skupina za pristojnosti delovanja svetov staršev pri ZASSS
– govorili so o nasilju na šolah.
3. in 4. 5. 2019 se je član ZASSS udeležil mednarodne konference in skupščine EPA v
Koldingu na Danskem.
23. 5. 2019 se je ZASSS srečala z ministrom za zdravje.
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27. 5. 2019 se je ZASSS udeležil nacionalnega posveta mreže SIRIUS (Vključevanje staršev
priseljenskih otrok v delo starševskih in šolskih predstavniških teles).
K točki 10
Ravnatelj odgovarja na predhodno zastavljena vprašanja.
1. Eden izmed staršev predlaga, da se raznorazne aktivnosti (športni dnevi, planinski izleti
ipd.), kolikor je mogoče, bolj enakomerno prerazporedijo po celotnem šolskem letu. Trenutno
se res veliko stvari odvija aprila in maja, tako v šoli kot v vrtcu. Letos je bilo načrtovano celo
to, da bi v četrtek otroci šli na testiranje na Brajdo, takoj naslednji dan, v petek, pa peš iz
Tolmina na Most − nazadnje je zaradi spremenljivega vremena sicer oboje odpadlo. Še ena
stvar je, ki sicer ni za na Svet staršev, jo je pa vredno komu omeniti: ko gremo čez vikende
pohajat mimo šole, je že nekaj vikendov tik nad glavnim vhodom v šolo noč in dan gorela luč.
Ne vem, kje je stikalo, a najbrž je nekje v šoli, ker smo ga iskali, da bi jo ugasili, pa ga nismo
dobili. Če lahko komu rečeš, naj malo pazijo na to, ne bi škodilo.
Glede razporeditve dnevov dejavnosti vsako leto načrtujemo, da bi jih čim bolj prerazporedili.
Veliko jih je vezanih na snov, ki jo morajo učenci predelati, na vreme ali letne čase.
Čez noč in tudi čez vikend imamo pred glavnim vhodom luč, ker smo imeli primere
vandalizma pred šolo. Vhod je malo odmaknjen z ulice, in v kolikor ni osvetljen, je zelo
vabljiv. Poraba energije je minimalna, se pa s hišniki dogovarjamo tudi o tem, da bi bila luč
vezana na senzor. Stikalo pa je res v šoli.
2. Enega izmed staršev muči predvsem prometna varnost ob šoli, saj opaža poleg
avtomobilov tudi vedno več tujih motoristov. Za pločnik dejansko ni prostora, prometni znaki
z opozorili so sicer postavljeni, zanima pa ga, ali ne bi bilo smotrno razmisliti tudi o postavitvi
ležečih ovir (policajev), ki bi dejansko upočasnili promet vsaj v neposredni bližini šole (v
Grapi pod Ljubinjem so na novo postavili kar 3). Vprašanje se nanaša na podružnico
Podmelec.
Ovire so postavljene, za te stvari pa je odgovoren Svet za preventivo in varnost v cestnem
prometu na občini.
3. V 5. b imajo zelo slab projektor. Kljub zatemnitvi prostora se na tablo ne vidi dobro. Nekaj
staršev je opozorilo, da otroci na tablo slabo vidijo oz. vidijo megleno. Slab projektor prav
gotovo ne vpliva dobro na oči, tako da mislim, da bi ga bilo potrebno zamenjati.
Projektor je naročen, čakamo dobavo. Projektor bo nabavljen v sklopu projekta SiO 2020,
posodobitve IKT-opreme, ki je delno financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR).
4. Eden izmed staršev je vprašal, zakaj učiteljica glasbe pri pevskem zboru za nastop na
Reviji pevskih zborov ni izbrala bolj živahnih pesmi. Sploh otroškemu zboru bi bolj pristajale
bolj žive in vesele pesmi.
Izbor skladb je strokovna kompetenca učiteljice. Verjamem, da je učiteljica skladbe izbrala na
podlagi strokovnih argumentov. Če pa imate kakšne predloge, se pogovorite z njo.
5. Mislim, da je pevska vaja oz. generalka pred samim nastopom predolga (mladinski zbor jo
ima 2,5 ure pred samim nastopom). Veliko otrok rado poje. Bojim pa se, da se bo število
otrok, ki je vključenih v zbor, zmanjšalo, če bo učiteljica od njih zahtevala preveč. Mislim, da
je bolje, da je v zboru več otrok, pa tudi če ni tako kvaliteten, kot pa da je otrok malo in se od
tistih zahteva popolnost.
Glede terminov vaj pred nastopi se pogovorite z učiteljico. Menim, da ima tudi za to
strokovne argumente.
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Glede veselja do petja se strinjam z vami, se pa ne bojim, da bi kateri od otrok zaradi
prezahtevnosti izgubil veselje do petja.
6. Za svet staršev bi izrazila pohvalo učiteljicama angleščine za njuno delo pri angleškem
bralnem klubu (9. razred).
Hvala za pohvale učiteljicama.
7. Od staršev sem prejela pohvalo učitelju Luku Mrakiču za njegov trud, ko organizira in
spremlja otroke na razna športna tekmovanja.
Hvala za pohvalo učitelju.
8. Imam vprašanje glede šahovskega krožka, ki je na šoli zelo priljubljen, žal pa rezerviran le
za prva dva razreda, in še to, letos se je zaključil že v aprilu. Ker je šah za male razvijajoče
možgane in koncentracijo zelo spodbudna in intelektualna dejavnost, menim, da je tudi
precej priljubljen med učenci. Ali bi ne bilo mogoče najti še zunanjega mentorja (ker ima
sedanji, ki je sicer odličen, očitno že presežke ur), ki bi otroke vodil v krožku vsaj nekje do 4.
ali 5. razreda. Menim, da so starši pripravljeni tudi plačati krožek, v kolikor bi se izvajal.
Najverjetneje bi lahko našli zunanjega sodelavca za šah, vprašanje pa je, ali bi ga lahko
umestili v urnik.
9. Jaz bi ob tej priložnosti pohvalila naše učiteljice, ki se zelo trudijo z našimi nadobudneži in
jim kljub prostorski stiski v šoli omogočijo kar se da kakovosten in razgiban pouk. Hvala jim
za vse. Pohvala se nanaša na podružnico Podmelec.
Hvala za pohvale učiteljicam.
10. Peskovnik: otroci nujno potrebujejo stik z zemljo. Na voljo imamo 2 kvadratna metra
zemlje in en grm nad igriščem, kjer bi otroci stalno čepeli in nekaj grebli, pa je to
prepovedano. Predlagam peskovnik, kar je zelo lahko uresničljiva ideja, saj ga lahko izdelata
tudi hišnika (kar bo ceneje od nakupa). To zadevo je treba izpeljati do začetka novega
šolskega leta.
Peskovnik je naš izziv že mnogo let, letos pa smo le našli rešitev, ki bo izvedena do
naslednjega šolskega leta. Izvedli jo bomo v merah, kot nam jih dopušča prostor v okolici
šole.
11. Odkup zemljišča: zanima me jasen odgovor na vprašanje: kdaj bo šola (občina) odkupila
zemljišče nad šolsko stavbo, ki je naprodaj? Kje je dejansko ta proces? Kako načrtujejo
urediti ta prostor, da bo omogočal čim več naravnega gibanja, torej preprostih igral, plezal,
orodij za ravnotežje. Kolikor mi je zatrdil lastnik zemljišča, so vsi papirji z njegove strani
pripravljeni, zdaj sta na vrsti šola in občina. Dejstvo je, da ima šola zelo malo površin za
prosto igro šolarjev. Tudi sama zgradba razredne stopnje ne omogoča gibanja v času
daljšega (15-minutnega) odmora, da bi se otroci "preluftali" za nadaljnje delo. Predlagam, da
se jim v času omenjenega odmora ponudi, da gredo lahko na igrišče, kjer pretečejo 3 kroge
in se vrnejo v razred. Dežurni učitelj, ki sicer dežura na stopnišču, bi v tem primeru stopil do
igrišča in nazaj.
Odgovor, prejet z Občine Tolmin: ''Po pogovoru s Sanjo ugotavljam, da je Občina Tolmin že
v preteklem letu sklenila predpogodbo z lastnikom zemljišča, v tem letu pa imamo v
proračunu predvidena finančna sredstva za odkup zemljišča, kar pomeni, da bomo nakup
realizirali v tem letu. Načrtovanje urejanja zemljišča, ki je predmet nakupa, pa bomo izvajali
ob sodelovanju predstavnikov šole in vseh ostalih potrebnih deležnikov. Vsekakor bo za
ureditev teh prostorov potrebno izdelati tudi ustrezno projektno dokumentacijo.
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Lep pozdrav,
mag. Matjaž Kos,
družbene dejavnosti
12. Ime šole: predlagam, da bi imela šola ime po katerem izmed pomembnih krajanov, kot so
Kosmač, Pregelj, Saša Vuga, Zdravko Munih.
Mislim, da je za ime šole pristojen ustanovitelj, to je Občina Tolmin.
13. Povezovanje razredne/predmetne/vrtčevske stopnje. Predlagam, da bi se otroci vsaj
nekajkrat na leto s kakšno dejavnostjo pri kateri izmed šolskih ur družili, povezovali (lahko z
igro, predstavo, športno aktivnostjo, ustvarjanjem …). Opažam, da tega sploh ni.
Hvala za vaša opažanja, tega povezovanja je veliko, je pa namenjeno otrokom. Res pa je, da
tega ne predstavljamo vam, staršem. Lahko pa v naslednjem šolskem letu pogledamo, kje bi
lahko to še okrepili.
14. Vsi učitelji, tehnični in drugi sodelavci ter seveda ravnatelj si zaslužite vse pohvale za vaš
prispevek k najboljši šoli.
Hvala za pohvale.
15. Čestitke našima dvema zmagovalkama Evropskega denarnega kviza.
Hvala za čestitke.
16. Vsa pohvala mentorici Agnes Kozorog za njen prefinjen občutek za izbiranje tekmovanj
in kandidatov. Že ničkolikokrat so njeni varovanci dosegli zavidanja vredne rezultate.
Hvala za vse pohvale.
K točki 11
1. Starši ugotavljajo, da je na šoli prisotno nasilje. Le-to se dogaja takrat, ko ni prisotnih
učiteljev, zato na šoli spodbujajo učence k temu, da je o teh primerih potrebno poročati
naprej, da pridejo do pravih služb. Ravnatelj pove, da šola izvaja veliko preventivnih ukrepov
na tem področju, zaveda pa se, da je najverjetneje ključni vzrok zatekanja k nasilju
pomanjkanje pozornosti. Šola na vse zaznane primere odreagira v skladu s svojimi Pravili
šolskega reda in vztraja na ničelni toleranci. Intenzivno pa dela tudi na ozaveščanju otrok o
raznih oblikah nasilja in s tem tudi na spodbujanju otrok, da postanejo aktivni opazovalci, ker
lahko s svojo aktivno vlogo zaščitijo žrtev.
2. Predsednik Sveta staršev je prebral pismo ene izmed mater, katere zadnji otrok zaključuje
šolanje na Osnovni šoli Most na Soči. Mama se je s pismom zahvalila šoli in vsem, ki se
angažiramo za dobro naših otrok.
3. Pri prevoznikih izrednih prevozov se dogaja, da ne pobirajo več otrok na vmesnih
postajah. Prevozniki se izgovarjajo na način prevoza – če gre za linijski prevoz, se med potjo
lahko ustavlja in pobira otroke, če gre za transferni prevoz, pa avtobus pelje od točke A do
točke B, brez vmesnih postankov. Prisotna je tudi razlika v ceni. V primeru, da gre za
transferni prevoz, voznik za otroke odgovarja na celotni poti. Tudi če katerega prej izpusti iz
avtobusa.
4. Ponovno postavljeno vprašanje, kdaj bo na voljo tekoča voda na igrišču. Komunala
Tolmin, ki je vodo zaprla, še vedno razlaga, da ne ve, kje je ventil, kjer se da vodo odpreti.
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Seja Sveta staršev se je končala ob 20. uri.

Tanja Mavri,
zapisničarka

Vlado Trost,
predsednik

Priloge:
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