
 

OŠ Kašelj 

Kašeljska cesta 119a 

1260 Ljubljana Polje 

 

SVET STARŠEV 

Datum: 28.9.20 

 

ZADEVA: Zapisnik 1. sestanka SVETA STARŠEV v šolskem letu 2020/2021 

 

Datum sestanka: 28.9.2020 ob 18:00, OŠ Kašelj 

Prisotni predstavniki: 1b, 2a,2b, 3a,4a, 4.b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6.b, 7a, 7b, 8a, 8.b, 8.c, 9a,  

Odsotni predstavniki: 1a, 1c, 3.b, 7c, 9.b 

 

Točka 1 Konstituiranje novega Sveta staršev OŠ Kašelj 

Po ugotovitvi sklepčnosti se je konstituiral novi Svet staršev OŠ Kašelj. Prisotnih je bilo 17 

predstavnikov razredov, 5 predstavnikov je bilo odsotnih. Člani novega sveta staršev so potrdili dnevni 

red sestanka, s tem, da sta se točki 3 in 5 združili v skupno  točko 3 zaradi vsebinskih povezav. 

 

Točka 2 Izvolitev predsednika sveta staršev in njegovega namestnika 

Člani šolskega sklada so soglasno izvolili in potrdili nove predstavnike sveta staršev: 

- Predsednica: ga. Alma Alič 

- Namestnica predsednice: ga. Mateja Svet. 

 

Točka 3 Poročilo o delu v šolskem letu 2019/2020 ter predstavitev letnega delovnega 

načrta za šolsko leto 2020/2021 

− Predstavniki sveta staršev so se seznanili s poročilom o delu v šolskem letu 2019/2020, ki je 

priloga ? zapisnika.  

Tukaj je bilo izpostavljeno, da je bilo v šolskem letu 20/21 odobrenega nekoliko več 

nadstandarda, zato je šola zaposlila učiteljico DSP, učiteljico OPB in dve učiteljici razrednega 

pouka. V prvem razredu angleščino dopolnjuje učiteljica razrednega pouka s specializacijo 

angleščine, v poteku pa je tudi razpis za novega športnega učitelja. Prav tako je šola bogatejša 

za dodatno čistilko.  

-  



- Predstavniki staršev so se seznanili z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/2021, ki je 

priloga ? zapisnika. 

Glavni poudarki letnega delovnega načrta so: 

• Uvedena je bila nova spletna učilnica, ki temelji na Googlovi platformi in 

omogoča delo na daljavo, videokonference,… Vsakemu učencu je bil dodeljen 

elektronski naslov in geslo, kar mu omogoča učinkovito in varno povezavo do spletne 

učilnice. Izvedeno je bilo tudi že prvo usposabljanje za učence vseh razredov. Ob 

četrtkih bo omogočena dodatna pomoč in dodatno izobraževanje IKT opismenjevanja, 

ki jo bo nudil šolski računalničar.  

• Za delo z nadarjenimi bo namenjeno 100% več sistematiziranih ur. 

• Pri temeljnih predmetih v drugi triadi se bo uvajal nadstandard v smislu 

dodatnega učitelja in dela v manjših skupinah. Na voljo je 9 dodatnih ur.  

• V prvi triadi se bo nadstandard uvajal pri telovadbi, saj bo na voljo dodatni 

učitelj športa. 

• Šola bo strmela po tem, da bodo dnevi dejavnosti po vertikali – želja; Vsak 

učenec naj bi tekom šolanja obiskal, videl, in dobil izkušnjo iz večine stvari na vseh 

področjih (kultura, tehnika, naravoslovje, šport). 

• Tabor v vsakem razredu – krepitev razredne povezanosti ter razredne in šolske 

klime. 

Opomba: V točki 4.5 (Administrativni in tehnični delavci) v letnem delovnem načrtu za šolsko leto 

2020/2021 se pri delovnem mestu računovodstvo popravi oz. navede celotno ime 

administrativnega delavca oz. podjetja, ki opravlja računovodske storitve. Celoten naziv podjetja 

je: Konto, Računovodske in knjigovodske storitve Brigita Kozjek s.p.. 

 

Točka 4 Predstavitev in sprejem nadstandardnih dejavnosti šolskem letu 2020/2021 

− Člani smo se seznanili s predlogom nadstandardnih vsebin in ocenjeno ceno za posamezno 

vsebino. Seznam nadstandardnih vsebin je priloga ? zapisnika. Kot je razvidno iz seznama 

vsebin, določitev cene prevoza zaradi negotovih časov (Covid 19) niso podane, saj tega v tem 

trenutku ni mogoče napovedati. Cene avtobusnih prevozov/otroka so odvisne od aktualnih 

priporočil NIJZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zagotovljeno nam je bilo, da 

v kolikor bi bile cene avtobusnega prevoza/otroka nerazumske, bo šola izbrano dejavnost 

nadomestila z drugo cenejšo na drugi lokaciji ali brezplačno v šoli. 

 

V sklopu te točke je bilo izvedeno glasovanje za potrditev nadstandardnih dejavnosti v šolskem 

letu 2020/2021. 

 

S 16 glasovi ZA in 1 PROTI je bil nabor nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 

2020/2021 POTRJEN. 

 

Točka 5 Predstavitev novih pravilnikov (pravila hišnega reda, vzgojni načrt šole, 

pravilnik o video nadzoru 

Temeljni pravilnik šole, ki ga sprejme svet šole, so šolska pravila OŠ Kašelj (priloga ? zapisnika). 

Dodatno so bili sprejeti še naslednji pravilniki: 

- Vzgojni načrt (priloga ?) 

- Pravilnik o videonadzoru (priloga ?) 

- Protokol (Covid 19) – interni akt zaradi trenutnega stanja. 



Svet staršev se je z navedenimi pravilniki seznanil, na obstoječe nismo imeli pripomb. 

 

Točka 5 Pobude, predlogi, razno 

1. Sanacija:  

- tri učilnice in zbornica – parket, 

- kuhinjska niša v zbornici, 

- prestavitev omaric na hodnik in pridobitev dveh kabinetov za razredno stopnjo, 

- sanacija nosilnih stebrov in klimatskega sistema, 

- vzpostavitev videonadzora v šoli in šolski okolici. 

 

2. Šola na daljavo, zoom konference: 

Izpostavljena je bila možnost zlorabe otrok na spletu ob šoli na daljavo: 

- Spodbuja se dialog med starši – učencem – šolo – otrokom. 

- Urejena spletna platforma šole in možnost izobraževanja ter ozaveščanja o zlorabah na spletu. 

- Varnost na spletu za 6. razrede že izvedena, izobraževanje oz. ozaveščanje za ostale razrede še 

sledi. 

 

3. Starši opažajo povečano količino snovi v začetku šolskega leta: 

Učitelji so ugotovili pomanjkanje znanja iz lanskega šolskega leta, zaradi tega je v začetnih mesecih 

pričakovati malo več pritiska. Se pa snov samo preverja, ne ocenjuje.  

 

4. Velika količina nalog v spletnih učilnicah, odkar je ta vzpostavljena, kljub temu, da so otroci v šoli: 

V spletni učilnici je dovoljena samo 1 naloga/predmet/teden. 

 

5. Karantena; dostop do nalog: 

V kolikor je učenec v karanteni, je možen prevzem njegovih stvari s strani staršev v šoli, ni nobenih 

ovir. 

 

6. Tvegan stik s COVID 19 izven šole: 

V kolikor je učenec v tveganem stiku z okuženim s COVID 19 izven šole, šola o tem ni obveščena. 

Ravnatelj poziva starše, naj šolo o tem obvestijo, zaradi varnosti.  

 

7. Teža šolskih torb: 

Ravnatelj nam je priskrbel izmerjene teže učenčevih nujnih šolskih potrebščin (učbenik, delovni 

zvezek, zvezek) brez torbe, peresnice, dodatnih izbirnih vsebin in brez nadstandardnih vsebin. Kot že 

leta ugotavljamo, da so teže veliko prevelike.  



Na učiteljskem zboru je bilo sprejeto, da lahko učenci učbenike puščajo doma, v kolikor jim ni 

bilo prej sporočeno drugače.  Berilo lahko puščajo v šoli.  

 

Zapisnik zapisala:  

Mojca Bratun 

V Ljubljani, 3.10.2020 

 

Priloge: 

1. Vabilo 

2. Lista prisotnosti 

3. Šolska pravila OŠ Kašelj 

4. Letni delovni načrt OŠ Kašelj 2020/2021 

5. Seznam nadstandardnih dejavnosti 

6. Šolska pravila OŠ Kašelj 

7. Vzgojni načrt OŠ Kašelj 

8. Pravilnik o videonadzoru 

9. Protokol 

 

 

 

 

 

      


