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Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2019/20
V četrtek, 04. 06. 2020, ob 18.00 uri je bila 3. seja Sveta staršev v šolskem letu 2019/20.
Seja je potekala v večnamenskem prostoru OŠ Most na Soči. Lista prisotnosti je priloga
zapisnika.
Prisotni: Elena Cugelj, Romina Colnarič, Anita Lipušček, Tina Likar, Dušan Črv, Vesna
Baloh, Nives Laharnar, Jurij Klavžar, Ana Hawlina, Nežika Leban, Katja Podgornik, Vlado
Trost, Nevenka Vidmar Bevčar, Barbara Rutar (namestnica), Tadeja Bičič, Jasna Kobal,
Liljana Kokalj, Ciril Makovec, Petra Golja.
Odsotni: Marko Čerin, Tomaž Kragelj
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Izvolitev treh predstavnikov staršev v šolskem skladu in imenovanje članov šolskega
sklada
4. Izvolitev treh članov delovne skupine za šolsko prehrano
5. Odločanje o soglasju k predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv za šolsko leto 2020/21
6. Poročilo o delu v Svetu zavoda Osnovne šole Dušana Muniha
7. Poročilo o delu v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol in
Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije
8. Ravnatelj odgovarja na predhodno zastavljena vprašanja
9. Razno
K točki 1:
Predsednik sveta staršev Vlado Trost je ugotovil sklepčnost sveta, prisotnih je 15 članov
sveta ter ena namestnica.
Sklep 14: Potrdi se dnevni red 3. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet s 15 glasovi ZA in 0 PROTI.
Naknadno se pridruži še ena članica. Ugotovi se, da je prisotnih 16 članov Sveta staršev.
K točki 2:
Po formalnostih je predsednik nadaljeval z drugo točko dnevnega reda ter po kratki
predstavitvi zapisnika 2. seje Sveta staršev (potekala je 26. 02. 2020), ki je bil članom poslan
kot gradivo, odprl razpravo na zapisnik. Po kratki razpravi je dal na glasovanje:

Sklep 15: Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha Most
na Soči z dne 26. 02. 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet s 16 glasovi ZA in 0 PROTI.
K točki 3:
Upravnemu odboru Šolskega sklada se letos izteka mandat, zato smo bili predstavniki Sveta
staršev pozvani, da iz vrst staršev pridobimo predloge in soglasja predlaganih za nove
oziroma že obstoječe člane.
Tako ravnatelj kot predsednik Sveta staršev sta pohvalila delovanje šolskega sklada ter
požrtvovalnost članov. Ravnatelj je ob tem tudi poudaril, da na nekaterih šolah šolskega
sklada niti nimajo.
Za funkcijo predstavnika staršev šolskega sklada je bila predlagana Petra Golja, ki je
sprejela kandidaturo. Ker na seji ni bilo drugih predlogov, je predsednik predlagal naslednji
Sklep 16: Sprejme se sklep, da se za predstavnico Šolskega sklada imenuje Petro
Golja, ostala dva predstavnika se dokončno potrdi na prvi seji v šolskem letu 2020/21.
Sklep je bil soglasno sprejet s 16 glasovi ZA in 0 PROTI.
K točki 4:
Predstavniki Sveta staršev smo bili pozvani, da do seje predlagamo tri člane Delovne
skupine za šolsko prehrano. Za navedeno komisijo so bili predlagani Špela Mrak, Nina
Kovačič in Liljana Kokalj. Vsi predlagani člani so sprejeli kandidaturo. Sprejme se:
Sklep 16: Za članice Delovne skupine za šolsko prehrano se imenuje Špelo Mrak, Nino
Kovačič in Liljano Kokalj.
Sklep je bil soglasno sprejet s 16 glasovi ZA in 0 PROTI.
K točki 5:
Kot vsako leto, je potrebno tudi za naslednje šolsko leto podati soglasje k predlogu skupne
nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2020/21.
Poudariti je potrebno, da je tudi v letošnjem letu novost, saj je brezplačno gradivo za šolsko
leto 2020/21 predvideno tudi za tretje razrede osnovne šole.
Naročila gradiv bodo potekala elektronsko, navodila bodo podana naknadno.
Sklep 17: Poda se soglasje k predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv za šolsko leto 2020/21.
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi ZA, 2 VZDRŽANA.
Nežika Leban utemelji svojo odločitev z navedbo, da je glede na primerjavo z OŠ Tolmin
ugotovila, da ne obstaja tolikšna potreba po delovnih zvezkih.
Tadeja Bičič utemelji svojo odločitev z navedbo, da je v času, ko je šolanje potekalo na
daljavo, ugotovila, da je veliko dela potekalo preko delovnih listov in da so delovne zvezke le
malo izpolnjevali, ker so jim učitelji pošiljali vse mogoče povezave do spletnih nalog.

Po redakciji, dne 15. 6., je ravnatelj na pobudo učiteljice fizike predlagal dodatni delovni
zvezek Fizika 8. Predstavnika staršev bodočih 8. razredov sta s predlagano spremembo
seznanila starše bodočih 8 razredov. Do 17. 6. 2020 je od 29 staršev bodočih osmih
razredov, ki so sodelovali v anketi, 26 soglašalo z nabavo delovnega zvezka za fiziko, 2 sta
bila proti in 1 je bil vzdržan.
K točki 6:
Poročilo o delovanju Sveta Zavoda Osnovne šole Dušana Muniha je podal Vlado Trost,
predstavnik Sveta staršev v Svetu Zavoda. Svet se je v času od druge seje Sveta staršev do
tretje sestal na eni redni seji. Na tej seji se je potrdilo poročilo o popisu sredstev in
obveznosti do virov sredstev za leto 2019, sprejelo se je poročilo šolskega sklada, sprejelo
se je letno poročilo za leto 2019, sprejel se je polletni pregled realizacije LDN 2019/20 šole in
vrtca, sprejeli so se finančni načrt, kadrovski načrt in program dela za leto 2020, sprejel se je
pravilnik o računovodstvu, ravnatelju se je podelila ocena delovne uspešnosti, odločilo se je,
da se bodo predlogi za člane šolskega sklada potrdili na korespondenčni seji ter potrdila se
je nova revizorka Simona Krese, ki bo v naslednjih treh letih izvajal revizijo v zavodu.
K točki 7:
Poročilo o delu v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol in Zvezi
aktivov svetov staršev Slovenije je podal Vlado Trost, ki je povedal, da se Aktiv sveta staršev
zaradi razglašene epidemije COVID-19 in s tem povezanimi ukrepi ni sešel. Prav tako je bilo
okrnjeno srečevanje v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije. Je pa bila Zveza aktivna na
področju spremljanja dela in izvajanja pouka na daljavo po slovenskih šolah v času epidemije.
V zvezi s tem sta bili izvedeni dve anketi, katerih analize in zaključki so dostopni na naslednji
povezavi: http://www.zasss.si/.
V obdobju epidemije smo glede na veliko uporabo računalnika in interneta na SAFE.si, ki je
nesporna avtoriteta na področju varne rabe interneta, naslovili vprašanje, kaj svetujejo glede
tega, da smo v navedenem času šolanja od doma odpirali različne profile in uporabniške
račune v imenu otrok, posredovali velike količine slikovnega gradiva na različnih platformah
ter uporabljali različne videokonferenčne sisteme, ki so pogojno zastonj.
Iz SAFE.si so dogovorili, da vsem uporabnikom interneta, predvsem pa učencem, dijakom,
staršem in učiteljem, ki bodo v prihodnje še vedno uporabljali internet za poučevanje,
svetujejo, da pazijo na svojo zasebnost in se zavedajo njenega pomena. Ko se odločajo za
uporabo nove aplikacije, spletne storitve ali družabnega omrežja, naj dobro preberejo pogoje
uporabe in jih tudi razumejo, preden potrdijo, da se z njimi strinjajo. Pozorni naj bodo
predvsem na varovanje zasebnosti. Pri uporabi interneta naj upoštevajo nasvete za varno
rabo interneta. Vodstva šol pa morajo pripraviti navodila za učitelje za enotno uporabo teh
tehnologij.
Najboljše za varnost pa je, da učitelji uporabljajo storitve ARNES, čeprav so kdaj počasnejše.
K točki 8:
Pred podajanjem odgovorov na zastavljena vprašanja se je ravnatelj zahvalil za poslana
vprašanja, mnenja in pohvale.
Vprašanja:
1.
»Zaradi izgredov enega učenca je ravnatelj zagrozil celemu razredu, da ne bo valete. Zakaj
se ne sankcionira tega učenca, obvesti njegovih staršev, saj je s podobnim ravnanji že več
let na sceni.«

Kot ravnatelj sem seznanil učence, da valete v taki obliki, kot je bila prejšnja leta, na šoli
zaradi ukrepov, ki še vedno veljajo, ni mogoče izpeljati. Bomo pa se na šoli potrudili, da se
devetošolci poslovijo na za njih najlepši način.
V "izgred", ki ga omenjate, je bilo vpletenih več učencev in vsi so bili obravnavani v skladu s
Pravili šolskega reda.
2.
»Problematika prevozov v Log in Drobočnik«, posledično »Problematika prevozov v Lom«
S strani staršev učencev Tolminskega in Kanalskega Loma je bil poslan dopis o Nestrinjanju
s predlogom spremembe voznega reda šolskih prevozov na relaciji Kanalski Lom–Most na
Soči. Šola ni bila predlagateljica spremembe, zato sem kot ravnatelj zadevo raziskal in
staršem posredoval tudi odgovor:
Spoštovani!
Hvala za poslan dopis, povezan s spremembo voznega reda šolskih prevozov na relaciji
Kanalski Lom–Most na Soči.
Moram priznati, da sem vaš dopis najprej bral z začudenjem, saj tudi sam, s strani občine,
nisem bil seznanjen s spremembo voznega reda. Včeraj sem tako poklical na občino, kjer so
mi tudi zatrdili, da niso bili ne naročniki ne pobudniki kakršne koli spremembe. Res smo se v
februarju pogovarjali o tej možnosti, vendar se je stvar ustavila na točki, ko je bilo s strani
Lare Bratuž na občino sporočeno, da naj vozni red prevozov ostane tak, kot je. Govoril sem
tudi s prevoznikom, ki opravlja prevoze na tej relaciji, in mi je zatrdil, da je bilo danih nekaj
pobud za spremembo, uradno pa res ni bilo naročeno, da se karkoli spreminja. Zatrdil je, da
so šolski prevozi sedaj po veljavnem voznem redu.
V imenu šole se vam za kakršno koli vznemirjenje, ki je nastalo med starši, opravičujem in
upam, da do takih enostranskih neusklajenih potez ne bo prihajalo več, ne morem pa
prevzeti kakršne koli odgovornosti, saj z naše strani ali s strani občine ni bilo posredovane
nobene pobude za spremembo.
Mnenja:
1.
»Danes, 3. 6. 2020, se je ponovno pričel pouk za vse osnovnošolce. Posledično je na poti v
šolo tudi več vozil. Med njimi je bil tudi kamion podjetja Komunala, ker so »morali« nujno
pobrati smeti na poti proti šoli. Njihova vožnja oz. pobiranje smeti od križišča pri bencinskem
servisu do razcepa, kjer poti vodijo pod cerkvijo oz. nad cerkvijo, je trajala približno 10 min. V
tem času je nastala kolona vozil do glavne ceste, na križišču je nastal zastoj iz smeri Kozaršč
in Tolmina, ker starši niso mogli peljati po ustaljeni poti do šole, kot je dogovorjeno od 1. 9.
dalje. Nekateri starši so zaradi tega odpeljali proti vrtcu in okoli, drugi pa so kamion obvozili
po poti, ki vodi pod cerkvijo, kjer je prav tako dogovorjeno, da se v času, ko prihajajo vozači,
ne uporablja. Po mojem mišljenju bi lahko delavci Komunalnega podjetja Tolmin pobiranje
smeti prestavili na čas po 8.00 uri, ko je promet redkejši. Zaradi tega je verjetno tudi kdo
zamudil ali službo ali pouk.«
Izpostavljam tudi drugi problem: ko se vključuješ na glavno cesto pri naslovu Most na Soči
10, sta postavljeni tabli za obvoz tovornih vozil in avtobusov, ki pa vozniku, ki se vključujejo
na glavno cesto, zakrivata pogled proti Postaji. Tabli bi bilo potrebno namestiti višje oz. dlje
od križišča.«
O tej problematiki bom govoril s pristojnimi na Komunali Tolmin, KS Most na Soči, in če bo
potrebno, tudi z Občino.

2.
»Šola na daljavo nam je predstavljala kar velik zalogaj.«
Vprašanja:
1.
»Ugotavljam, da je v zadnjem času na jedilniku manj juh (zelenjavnih in goveje). Zanima me,
ali je za tem kakšen tehten razlog? Zavedam se, da jih otroci najbrž ne pogrešajo prav zelo,
me pa skrbi, ali jim s tem dajemo dober zgled in zdrave prehranjevalne navade?«
V naših prostorih še vedno veljajo ukrepi NIJZ. Eden takih je tudi prilagojena šolska prehrana,
ki priporoča enostavnejše jedilnike in enoporcijske malice. Kljub temu, da v tem času
določenih jedi po priporočilih NIJZ ne moremo kuhati, vam zagotavljam, da so obroki
energijsko in nutricistično enakovredni prejšnjim. Postopoma pa bomo tudi mi prešli na
celovite jedilnike, kot so bili pred epidemijo.
2.
»Ali se bo pred zaključkom šolskega leta preverjalo, če so otroci dosegli zadosten nivo
znanja?
V primeru, da se bo pokazal primanjkljaj v znanju, kako se bo ukrepalo?
Kakšen je načrt pedagoškega procesa za jesen, v primeru, da pride drugi val epidemije?«
Tako kot je šola s strani ZRSŠ prejela Strokovne usmeritve za izvajanje izobraževanja na
daljavo in Strokovne smernice za preverjanje in ocenjevanje v času pouka na daljavo, je
prejela tudi Priporočila za prehod iz izobraževanja na daljavo na izobraževanje v šoli. V teh
priporočilih so vse potrebne smernice, ki jih rabi šola, da ugotovi in odpravi vrzeli v znanju
učencev.
Šola bo delovala v skladu z navodili MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ.
3.
»Kako bo s šolo v naravi v 5. razredih, ki bi jo morali imeti sedaj? Ali so že kaj rezervirali za
jeseni?
To je ena od tem strokovnega aktiva, ki jo bodo dorekli v času do konca pouka, 24. 6. 2020.
4.
»Zakaj se ne postavijo cestne ovire – »ležeči policaji«  pred podmelško podružnico?«
Pobudo za postavitev bomo dali preko SPVCP, ki je pristojen organ za urejanje teh področij.
Načrtovana je bila seja, vendar zaradi razmer ni bila izpeljana.
Pohvale:
1.
»Vsem zaposlenim na šoli, vključno z ravnateljem, za stalno podporo in pomoč v času
korone. Zaradi krize in vašega načina posredovanja znanja so otroci postali bolj samostojni
in predvsem znajo zdaj računalnik uporabljati tudi za kaj uporabnega.«
2.
»Zahvaljujemo se ravnatelju in zaposlenim na šoli, ki so pripomogli pri oblikovanju
konstruktivne kreativnosti naših otrok. Spoštujemo tudi njihov trud, ki so ga vložili, da so naše
otroke sprejemali skupaj z njihovimi čustvi in potrebami ter jih dojemali kot sebi enakovredne,

ne pa kot predmete, ki jih je potrebno popraviti. Dali so jim dali krila, na katerih bodo imeli
moč poleteti v neznano polje vseh možnosti.
Veliko uspehov pri nadalje zastavljenih ciljih, radosti, optimizma in srečnih zaposlenih ter
otrok.«
3.
»Pohvala učiteljicam iz Dolenje Trebuše, ki so se več kot trudile in delale več, kot bi bilo
treba v tem času. Snemale filmčke, razlagale ... To je bilo res pravo poučevanje na daljavo!«
4.
»Osebno menim, da se je času korona epidemije še posebej učiteljica Helena Bizalj s šolo
na daljavo izjemno trudila in pokazala veliko senzibilnosti ter odgovornosti do dela, ki ga
opravlja.«
5.
»Jaz bi pa pohvalila učitelje, ki so se trudili, da je snov prišla do naših otrok. Glede na
poplavo mailov, se je verjetno kakšen tudi kje izgubil, bodisi učiteljev ali učenčev, tako da
hvala vsem za potrpežljivost, razumevanje in prijazne opomnike. Glede količine snovi, ki so
jo pošiljali, pa tudi nimam pripomb  ravno prav.«
6.
»Pohvala in zahvala učiteljici Mojci, da je med izrednim stanjem odlično vodila učenje na
daljavo. Upoštevala je, da nekateri starši odhajajo/odhajamo na delo in so otroci primorani
vse postoriti sami. Snovi je bilo tako ravno prav, da so jo otroci zmogli predelati sami, starši
pa poleg službe tudi pregledati otrokovo delo.
Podajanje snovi je bilo posredovano jasno in pregledno. Hvala učiteljici, da je tudi nam
staršem olajšala korona učenje.«
7.
»Velika pohvala vsem podmelškim učiteljicam za odlično vodenje šolanja na daljavo. Bravo
vsem!«
8.
“Pohvala učiteljem za vso prijaznost do otrok, ki jo ob šoli na daljavo berem preko e-sporočil,
ki niso le suhoparna, ampak obogatena s pohvalami in spodbudami.”
9.
“Zahvala učiteljem, ki so otroke spodbujali in jih pohvalili za vsako izpolnjeno domačo
nalogo.”
10.
»Pohvalili bi organizacijo dela učiteljev in šole v času pouka na daljavo. Posebej bi izpostavili
učiteljico Vido iz podružnice Podmelec. Njena navodila so bila tako podrobna, dodelana in ne
nazadnje tudi zahtevna, da so imeli drugošolci doma precej za opraviti. Komu bi se lahko
zdelo, da je bil tak način prezahteven, a dejstvo je, da je delo na domu za otroke pomenilo
tako pouk kot domačo nalogo. In vsega tega naj otrok praviloma ne bi opravil v zgolj uri ali
dveh na dan. Poleg tega se je redno zahvaljevala nam, staršem, ki nam pravi ''njena
podaljšana roka''. Starši si lahko samo želimo, da bodo naši šolarji tekom svojega šolanja
prišli v roke še veliko takim pedagogom.«
Poleg tega bi radi podali pohvalo tudi Tajdi Vidič. Njena navodila za podajanje snovi so bila
zanimiva in nič kaj dolgočasna, tako da je bilo učenje tudi zabavno, zelo inovativno pa je bilo
tudi izpolnjevanje nalog na daljavo. Ne smemo pozabiti tudi zelo izvirne in kreativne ideje za
popoldanska kratkočasenja, ki smo se jih z veseljem lotili.

Hvala za vse pohvale, ki bodo tudi nam dala vetra v krila.

K točki 10
Razno
Tina Likar poda vprašanje ravnatelju, kako je organizirano šolsko varstvo na podružnici
Podmelec, saj so starši s ponovnim pričetkom pouka v mesecu maju ostali brez varstva
osnovnošolcev med 6. in 7. uro zjutraj.
Ravnatelj pojasni, da jutranjega varstva ni, saj ga ni mogoče organizirati na tak način, kot je
potekalo do sedaj, in da je jutranje varstvo na PŠ Podmelec od 7. ure naprej na podlagi vpisa
prvošolcev, za katere je jutranje varstvo tudi namenjeno.
Seja sveta staršev se je končala ob 19.30 uri.

Tina Likar,
zapisničarka

Priloge:

Vlado Trost,
predsednik

