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Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2021/22
V sredo, 09. 03. 2022, ob 17.30 uri je bila 2. seja Sveta staršev v šolskem letu 2021/22. Seja
je potekala v jedilnici na OŠ Most na Soči. Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Prisotni: Vlado Trost, Nejc Borovničar, Nika Drole, Nataša Močilnik Kenda, Romina Colnarič,
Suzana Jan, Janja Lapanja Dobravec, Maja Laharnar, Jurij Klavžar, Mojca Klavžar, Andrej
Fortunat, Anja Borovničar, Lara Bratuž, Elena Cugelj, Suzana Klemenčič, Saša Močnik,
Bojana Milenković, Vesna Lipušček, Romana Svetičič, Ciril Makovec.
Opravičeno odsotni: Liljana Kokalj
Neopravičeno odsotni:
DNEVNI RED
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 (priloga)
3. Finančno poročilo šolskega sklada (priloga)
4. Obravnava letnega poročila za leto 2021 (priloga)
5. Poročilo o realizaciji LDN-ja v prvem polletju šolskega leta 2021/22
6. Obravnava Finančnega načrta, Kadrovskega načrta in Načrta dela za leto 2022
(priloga)
7. Obravnava Razvojnega načrta za razvojno obdobje 2021−2026 (priloga)
8. Poročilo o delu v Aktivu in Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije
9. Poročilo o delu v Svetu zavoda Osnovne Šole Dušana Muniha
10. Poročilo o delu v delovni skupini za prehrano
11. Ravnatelj odgovarja na predhodno zastavljena vprašanja
12. Razno
K točki 1:
Z uvodnim pozdravom predsednika Vlada Trosta smo pričeli s predstavitvijo dnevnega reda,
ki smo ga potrdili.
K točki 2:
Predsednik je povzel zapisnik 1. seje, ki je bil članom poslan kot gradivo, ter odprl razpravo
na zapisnik. Razprave ni bilo. Zapisnik je bil dan na glasovanje.
Sklep 1: Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha Most
na Soči z dne 27. 9. 2021 .
ZA 18 glasov, PROTI 0 glasov.

K točki 3:
Finančno stanje šolskega sklada je predstavil ravnatelj. V zadnjih dveh letih zaradi koronskih
ukrepov ni bilo črpanja sredstev kot v preteklih letih. Sredstva bodo ob sedanji sprostitvi
koronskih ukrepov porabljena za predvidene ekskurzije, sofinanciranje šol v naravi …
Ravnatelj predstavi prednosti novega pravilnika o delovanju sklada, ki dopušča tudi
subvencioniranje drugih dejavnosti. Izrazi pobudo, da se staršem prenese prošnja po
donaciji 0,3 % dohodnine v šolski sklad, ko bodo za to urejene vse formalnosti.
Iz leta 2020 se je preneslo 4596,93 € sredstev, z zbiranjem odpadnega papirja, donacij
staršev in ostalimi dejavnostmi se je zbralo 2544,30 €. Odhodkov je bilo v letu 2021 za
1721,90 €. Trenutno stanje šolskega finančnega sklada je 5419,33 €.
O delovanju šolskega sklada je nekaj stvari povedal tudi član šolskega sklada Vlado Trost. V
marcu pripravljajo bazar Podari igračo s prostovoljnimi prispevki. V aprilu bo organiziran
badminton turnir z namenom zbiranja donacij za kritje stroškov prevoza nadarjenim učencem.
V maju načrtujejo orientacijski dogodek za družine v okolici šole.
Članica Sveta staršev je pohvalila aktivnosti v okviru delovanja sklada, predvsem zbiranje
prostovoljnih prispevkov z izdelki učencev ob praznikih (advent, dan spomina na mrtve).
Finančno poročilo sklada je bilo članom poslano v gradivu za sejo sveta.
K točki 4:
Poročilo je bilo članom poslano kot gradivo, zato ga je ravnatelj Ciril Makovec na kratko
povzel. Izpostavljeno je bilo, da je leto 2021 bilo zaznamovano z ukrepi kot leto prej. Pouk je
v šolskem letu 2020/21 in v šolskem letu 2021/22 potekal po že znanem modelu. V času
zaprtja šole je pouk potekal na daljavo, na šoli pa je bilo storjeno vse, kar je bilo mogoče, da
je pouk tekel na čim višji kakovostni ravni in čim bolj nemoteno. Od septembra 2021 ima šola
tudi novo sestavo Sveta zavoda. Predsednik je Aljoša Križnič. V letu 2021 se je tudi
spremenilo število učencev, in sicer se je v šolskem letu 2020/21 šolalo 341 učencev, novo
šolsko leto pa je septembra 2021 pričelo v šoli 359 učencev. Izpostavljeno je bilo tudi, da je v
letu 2021 šola pridobila tudi Znak kakovosti TNP-ja ter večje posodobitve opreme in stavb.
K točki 5:
Poročilo o realizaciji LDN-ja v prvi polovici šolskega leta 2021/22 je članom sveta predstavil
ravnatelj g. Makovec.
Delo v prvem polletju tega šolskega leta je teklo po že znanih modelih. Na šoli do novega
leta nismo imeli toliko okuženih, kot je bilo povprečje po Sloveniji, zato smo lahko delali dokaj
umirjeno in tekoče. Veliko je bilo sicer dnevnega usklajevanja nadomeščanj zaposlenih,
uspelo pa nam je, da smo pouk speljali samo s karantenami posameznih oddelkov šole ali
skupin vrtca. Po novem letu se je slika malo spremenila, saj smo včasih imeli tudi več
oddelkov in kar nekaj učiteljev hkrati v karanteni ali na bolniški.
Kakovost pouka je bila na najvišjem možnem nivoju, seveda ob zavedanju, da so učitelji bili v
tem času res zelo obremenjeni. V določenem trenutku so praktično imeli skupino, ki bi jo v
normalnih okoliščinah imeli v šoli, razbito na dva ali celo tri dele. Tako so morali ob rednem
pouku z učenci v šoli še vzporedno pripravljati in urejati gradiva za učence, ki so se šolali na
daljavo zaradi VRS ali nestrinjanja z ukrepi. To je od učiteljev zahtevalo veliko dodatne
energije in časa, zato jim tudi pred vami, starši, za opravljen delo izrekam vse pohvale, saj so,
ne glede na okoliščine in situacijo, v kateri smo bili, vse do konca ostali razumevajoči in s
svojim delom predani našim učencem. Sedaj, ko so se razmere malo umirile, pa je čas, da
opravimo temeljite analize in seveda pogledamo, kaj nam je ta izjemno zahteven čas
prinesel pozitivnega in katere novosti lahko trajno uvedemo kot izboljšave v naše delo.

K točki 6:
Vsi načrti so bili članom poslani po pošti kot gradivo, zato je ravnatelj na kratko izpostavil
bistvene stvari iz načrtov: Dolgoročni cilji šole – dopolnjeni, ker je bil pripravljen novi Razvojni
načrt, primerjava števila učencev z lanskim letom in večja investicijska vlaganja, načrtovana
za leto 2022.
Po predstavitvi članica zastavi vprašanje o morebitni organizaciji ali dejavnosti na področju
duševnega zdravja otrok. Povedano je, da se načrtuje center za duševno zdravje otrok in
mladostnikov v Idriji. Ravnatelj pojasni, da se veliko dela na tem področju znotraj samega
pouka, sploh na razredni stopnji, kjer veliko teh vsebin zajema tudi učni načrt.
K točki 7:
Tudi razvojni načrt je bil članom poslan v gradivu. Nov razvojni načrt za obdobje 2021–2026
je praktično nadaljevanje razvojne poti prejšnjega razvojnega načrta, v katerem se je šola
usmerila v razvijanje bralne pismenosti. Dejavnosti v razvojnem načrtu so osnovane na
podlagi projekcije števila otrok, materialnih pogojih, ki jih imata šola in vrtec, programih, ki jih
izvajata, močnih ter šibkih področjih. V drugem delu razvojnega načrta je pripravljen akcijski
načrt za razvojno obdobje ter akcijski načrt za uresničitev ciljev šolskega leta 2021/22.
Razvojni načrt se bo vsako leto evalviral in na podlagi evalvacije se bodo nastavljali letni cilji
za naslednja šolska leta. Po potrebi se bodo dopolnjevali in korigirali tudi razvojni cilji ter
dejavnosti, povezane z njimi.
K točki 8:
Poročilo o delu v Aktivu in Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) je podal Vlado
Trost. Najprej je predstavil zadnje spremembe v šolskem prostoru, na katere so v ZASSS
opozarjali že več let, in sicer:
- možnost donacije dela dohodnine za šolske sklade. V letu 2022 bo možno donirati do 0,3
procenta dohodnine v šolski sklad;
- sestavo svetov zavodov, ki se je iz 11-članskih za osnovne šole zmanjšala na 9-članske,
kjer ima vsak deležnik po 3 mesta (ustanovitelj, zaposleni, starši), prej so imeli predstavniki
šole 5 mest;
- na področju učbeniških gradiv se je v zadnjem desetletju sofinanciranje staršev močno
zmanjšalo. Zaradi letnega zbiranja skupnih cen ZASSS in primerjave med šolami ter
odločitvijo MIZŠ za prenos delovnih zvezkov prve triade v učbeniški sklad se je skupno ceno
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih financiramo starši, znižalo za skoraj 50 %. Na
nedavnem sestanku z MIZŠ smo ugotovili:
- da je model za prvo triado uspešen, ima pozitivne elemente in bi ga bilo
smiselno prenesti še na druge triade;
- reakcija založnikov na politiko države je rušenje razmerja cen med gradivi;
DZ postajajo cenejši od učbenikov; poraja se problem kakovosti DZ;
- izbor gradiv financirajo starši, posledično se razmerje med DZ in učbeniki ruši;
učbeniki, ki so strokovnejši in kakovostnejši, izgubljajo na svoji vrednosti;
- vedno več je učbenikov z lastnostmi delovnih zvezkov, ki se ne nabavljajo
več v okviru učbeniškega sklada, ampak bremenijo posamezne starše.
Za konec pa je vse prisotne seznanil, da bo 7. 5. 2022 skupščina ZASSS. Vabljeni smo vsi
starši, ki želimo aktivno sodelovati kot tretji deležnik v šolstvu.
Razprave po predstavitvi ni bilo.

K točki 9:
Poročilo o delu v Svetu zavoda Osnovne Šole Dušana Muniha je podala Anja Borovničar,
predstavnica staršev v Svetu zavoda. Povedala je, da so se potrdili Poročilo o realizaciji LDN
2020/21 s samoevalvacijskim poročilom, LDN za šolsko leto 2021/22, Cenik storitev za
šolsko leto 2021/22. Svet je novo konstituiran s septembrom, njegov predsednik je Aljoša
Križnič, podpredsednica je Mojca Florjančič. Nadalje je povedala, da so na Občino naslovili
problematiko pomanjkanja logopeda na našem področju. Imeli so polemiko o ureditvi okolice
šole, razpravljali so tudi o prehrani.
Razprave po predstavitvi ni bilo.
K točki 10:
Pomočnica ravnatelja, gospa Romana Svetičič, je predstavila aktivnosti skupine za prehrano,
ki se je prvič sestala oktobra, nato v novembru in v februarju. Zastavili so načrt svojega dela,
sestavili anketni vprašalnik za starše učencev 1. do 9. razreda in učence 4. do 9. razreda.
Zahvalila se je za dober odziv, saj je anketo rešilo 64 % staršev. Rezultati ankete bodo
predstavljeni 17. marca v jedilnici šole. Starši so vljudno vabljeni, saj je 70 staršev v anketi
potrdilo morebitno udeležbo na takem sestanku.
Kratko je predstavila začrtane aktivnosti in izboljšave kot:
- tehnične posodobitve v kuhinji za pripravo domačih sladic
- za malico bodo v kuhinji pripravljali domače namaze
- za kosilo bodo sami pripravljali sladice
- nabavljali bodo več jedi iz bližnjih kmetij (jogurti, napitki, siri …)
- ponudba novih jedi na jedilniku
- dodani kosmiči in več vrst kruha
- večja ponudba sveže in vložene zelenjave pri malici
- ponudba kruha in sadja pri kosilu
Poudarila je na pomen bontona pri jedi in navajanje učencev na spoštljiv odnos do hrane.
Razvila se je debata o količini in kakovosti pripravljene hrane ter možnostih izboljšav in
morebitnih rešitev.
SKLEP 2: Svet zavoda naj na prostorsko problematiko kuhinje opozori ustanovitelja in
zaprosi za takojšnjo ureditev problematike.
Predsednik Vlado Trost meni, da na področju prehrane v zadnjih letih še nismo tako prevetrili
prehrane, da se ni vložilo toliko energije v to temo in ni bilo izražene toliko želje po
izboljšavah.
K točki 11:
Vprašanja:
1. Enega izmed staršev zanima, zakaj je na jedilniku tolikokrat kupljeno pecivo (muffin,
tortice). Mnenja je, da se da zelo hitro in poceni narediti razne biskvite z manj sladkorja,
sadne kupe …, ne pa vnaprej pripravljene sladice z veliko preveč sladkorja in konzervansov.
- Do sedaj je pri teh ukrepih pri naših zmogljivosti kuhinje bilo to nemogoče, sedaj smo v fazi
prenove in bomo pričeli tudi s pripravo nekaterih sladic v naši kuhinji.
2. Enega starša zanima, zakaj je skoraj vedno kruh za malico in ne npr. žemlja z namazanim
evrokremom.
- Na jedilniku, kot vidimo iz analize le-teh, ni samo kruh. Velikokrat so drugi pekovski izdelki
(različne bombetke, žemljice …), ki jih otroci imajo preprosto za kruh.
3. Drugega moti, da je na jedilniku napisano eno, otroci dobijo pa drugo živilo. Po njegovem
občutku se to dogaja preveč pogosto.

- Menjava jedi na jedilniku se zgodi samo v primerih, ko so težave z dobavo ali neustrezno
kakovostjo dobavljenih živil. Na to, kolikokrat se to zgodi, žal nimamo vpliva.
4. Enega izmed staršev zanima, kako ravnati v primeru, da je doma nekdo okužen (odrasla
oseba) in iz te družine hodi na šolo oseba, ki ne nosi maske?
- Smo v fazi, ko vsa navodila, povezana z okužbami, dajejo osebni zdravniki in pediatri. Kako
ravnati v tem primeru, vam mora povedati osebni zdravnik.
Obvestilo:
1. Eden izmed staršev obvešča, da ograja na igrišču PŠ Podmelec kliče po prenovi. Je
dotrajana in potrebna prenove, saj varnost ni več takšna, kot bi morala biti. Mreža je
zarjavela, pretrgana in otroci se lahko poškodujejo.
- Sanacija ograje na PŠ Podmelec je v naših načrtih že najmanj 5 let. Žal s strani naše
ustanoviteljice občine Tolmin do sedaj ni bilo odobrenih sredstev. Ko bodo, jo bomo sanirali.
Pohvala:
1. Eden izmed staršev je opazil, da je v zadnjem času bila večkrat tudi goveja juha, ki jo
imajo otroci tako radi.
2. Več staršev se pridružuje pohvali vsem zaposlenim na šoli. Od ravnatelja do sleherne
čistilke. Zaradi zelo hitro spreminjajočih ukrepov v zadnjih dveh letih ste morali skoraj vsak
dan zraven svojega dela, osnovnega poslanstva, opraviti še dodatne stvari in improvizirati,
kot ste znali. Hvala za ves trud in upamo, da se podobne razmere ne vrnejo več.
K točki 12:
Ravnatelj je na zastavljeno vprašanje, zakaj se letos niso pridružili akciji Šolar na smuči,
odgovoril, da so bili v 6 urah od objavljene ponudbe zasedeni vsi termini.
Seja Sveta staršev se je končala ob 19.30 uri.

Mojca Klavžar
zapisala

Vlado Trost,
predsednik

