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SVET STARŠEV

Datum: 20.4.2021

ZADEVA: Zapisnik 2. sestanka SVETA STARŠEV v šolskem letu 2020/2021

Datum sestanka: 20.4.2021 ob 17:00 (ZOOM platforma)

Prisotni predstavniki: dr. Jernej Šoštar (ravnatelj), Nataša Hozjan Breznjik (svetovalna delavka), Jani 
Polak (organizator prehrane), Alma Alič (predsednica sveta staršev), Mateja Svet (namestnica 
predsednice), Romana Jager, Katja Krašovec, Nevenka Zupančič Oletič, Krištof Verovšek, Mitja 
Kolarič, Robert Groznik, Boris Knez, Urška Kuder, Uroš Markovič, Uroš Bogičevič, Tina Jašari, 
Mojca Bratun, Julijan Bratun, Denis Mušić, Petra Gruden, Nika Mikyška, Marjetka Valant, Maša 
Marošević, Sanel Nuhić

Odsotni predstavniki: Nedžad Žunić (7. C)

Točka 1 Potrditev zapisnika predhodne seje

Po ugotovitvi sklepčnosti, smo člani  Sveta staršev OŠ Kašelj potrdili zapisnik predhodne seje. 

Točka 2 Poročilo o delu v prvem polletju šolskega leta 2020/2021

- G. ravnatelj predstavi delo v prvem polletju, ki je bilo v letošnjem šolskem letu precej 
drugačno od dosedanjih stalnih praks. Zaradi šolanja na daljavo (korona ukrepi) je znanje 
učencev slabše, zato se bodo vse moči usmerile v to, da bi učenci v nadaljevanju šolskega leta 
(v kolikor ne bo ponovnih zaprtij) pridobili manjkajoče znanje. 
Na razredni stopnji odstopanja od zahtevanega znanja niso tako velika in se bo manko 
najverjetneje lahko odpravil. Večja so odstopanja na predmetni stopnji, kjer število negativnih 
učencev v tem trenutku ni zanemarljivo.  V 6. razredu (10 negativnih učencev), v 7. razredu 
(6. negativnih učencev), v 8. razredu (9. negativnih učencev) in v 9. razredu, v A. razredu (10 
negativnih) in v B. razredu (9 negativnih).
Tukaj je šolska svetovalna služba že stopila v stik z razredniki, učenci, mestoma starši, in se 
problem poskuša odpraviti.

- V tem šolskem letu bo potrebnih manj ocen pri posameznem predmetu.
- Opaža se, da bo ponovno potrebno veliko časa nameniti tudi vzgojni problematiki (vzgojna 

socializacija, kaj je dovoljeno in kaj ne, ozaveščanje,…)



- Pri peščici učencev (7 učencev)  je šola na daljavo, manko socializacije in na sploh vso to 
težko obdobje korone, pustilo zelo velike posledice, zato se tem učencem nudi individualna 
pomoč šolskih kot tudi zunanjih institucij. 

Točka 3 Informacije o vpisu otrok v šolsko leto 2021/2022 (Nataša Hozjan Breznjik)

- V šolskem letu 2021/22 pričakujemo 53 prvošolcev, razvrščeni bodo v 2. oddelka.
- Nacionalno preverjanje znanja; v sklopu tega bodo starši 6. in 9. razreda dobili v izpolnjevanje 

anketo o posledicah šolanja na daljavo. 

Točka 4 Oblikovanje skupine za pregled jedilnikov (Jani Polak)

- Jedilnik za naslednja 3 leta je že sestavljen.
- Oblikovala se bo posvetovalna skupina staršev, ki bo skrbela za pregled jedilnikov in 

formiranje le teh za sledeča 3 leta. Skupina ne bi imela neposrednega vpliva, bi pa s svojim 
znanjem pripomogla k bolj uravnoteženi prehrani naših učencev. Svojo pomoč bi starši nudili 
v smislu pregleda jedilnikov, podajanja kritik in predvsem konstruktivnih predlogov, k 
izboljšanju zajtrkov, malic in popoldanskih malic, saj smo v smislu kosil, še vedno vezani na 
jedilnik OŠ Polje, kjer smo odjemalci šolskih kosil.

- Posvetovalno skupino bi sestavljali 3 – 4 starši in organizator prehrane. K skupini se lahko 
prijavi vsak, ki misli, da bi bil k temu dorasel, ki pozna osnovna načela zdravega 
prehranjevanja in je temu pripravljen nameniti tudi nekaj svojega časa. Sestanki bi bili 1 - 2 
letno, vmes pa bi se pripravili konstruktivni predlogi. Predsednica sveta staršev bo sestavila 
kratek opis in  povabilo k sodelovanju, predstavniki razredov pa bodo to razposlali staršem.

- Pogodbe za prehrano tudi drugo leto ostajajo enake .
- Odjem kosil zaenkrat ostaja pri OŠ Polje, opcija kosil v vrtcu Pedenjcarstvu ni možna, med 

drugim tudi zaradi različnih zahtev pri prehrani.
- Dograditev kuhinje oz. lastna kuhinja zaenkrat ni v planu.

Točka 5 Aktualne zadeve in odgovori na prejeta vprašanja

a) Nerealizirani tabori v tem šolskem letu se ne bodo nadomeščali; še vedno obstaja predlog, da 
gre vsak razred na en tabor v kolikor bodo razmere dopuščale.

b) Interesne dejavnosti: zaenkrat bodo potekale samo interesne dejavnosti, ki jih vodijo šolski 
učitelji, kar je zunanjih izvajalcev se zaradi prepovedi ne bo izvajalo.
Minimalno število učencev, da se neka interesna dejavnost sploh izvaja, je 7 učencev.

c) Kolesarski izpit: predviden prvi vikend, ko se bo to lahko izvedlo.
d) Šolske omarice: nameščenih je bilo cca. 100 novih ključavnic, težav ne bi smelo biti; Šola je 

tudi pod videonadzorom.
V kolikor so še vedno težave s ključavnico ali z omarico, naj se učenec obrne na razrednika.

e) Mize na hodniku so zaradi prehranjevanja.
f) Šolske poti; Dokument varnih šolskih poti je bil sprejet. Na občino so tudi bili podani 

predlogi, ampak zaenkrat je z njihove strani molk. Gospod Uroš Markovič je povedal, da so 
sestanki na občini potekali, vendar se je občina sprva izgovarjala na nesprejet dokument 
varnih šolskih poti, prav tako so pri vseh pobudah naleteli na večkrat gluha ušesa 
posameznikov. Ravnatelj je potrdil, da je ta dokument zdaj sprejet. Zato smo se dogovorili, da 
se g. ravnatelj ponovno dogovori za sestanek na občini, kjer se mu bodo pridružili še bivša 
predsednica sveta staršev Mateja Svet, ki stvar spremlja že od začetka, g. Markovič, ki je tudi 



eden izmed akterjev varnih šolskih poti, najverjetneje pa bomo vključili še predsednika četrtne 
skupnosti Polje, ki ji je tudi v interesu, da se ta zadeva uredi. 

g) Razlike, ki so v času šolanja na daljavo nastale med učenci, se bo reševalo z dodatno učno 
pomočjo tistim, ki jo bodo potrebovali, prav tako je bil podan predlog za višje število 
standardiziranih ur za učno pomoč; odgovora na to še ni. 

h) Cona Polje pomaga z dodatnimi urami in tudi širšo mrežo socialne, psihične in druge pomoči, 
saj so nekateri otroci postali zelo zaprti vase. 

i) Spletno nasilje; šola poskuša učence ozaveščati, podajati pravila obnašanja, opravnomočenje 
in zavedanje, kaj vse je na spletu. Tukaj lahko zelo veliko pripomorejo starši. 
Nudi se IT podpora učiteljem.

j) Učni načrti se potrjujejo na višjih inštitucijah. S strani šole je bilo poslano na ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport precej peticij, pobud pri spremembah učnih načrtov, prav tako 
ostrih pozivov. Odzivov iz MIZŠ ni.

k) Samo testiranje; Testirali naj bi se učenci 3. triade, šola je dobila nekaj navodil, ni pa še bilo 
informacij, kako naj bi vse to potekalo ali izgledalo v praksi.

l) Šole so zelo kritične do odločitev, ki jih sprejema vlada glede poteka pouka in šolanja, 
vseskozi se podajajo na MIZŠ apeli, pozivi, prošnje za razlage, … Komunikacija je še vedno 
žal enosmerna in odgovorov ni. 

m) Šole v naravi so načrtovane in bodo izvedene, dokler ne bo naročeno drugače. 
n) Na šolskem igrišču se bo ponovno uredil pitnik. 

Zapisnik zapisala: 

Mojca Bratun

V Ljubljani, 2.5.2021

Priloge:

1. Vabilo
2. Lista prisotnosti


