
ZAPISNIK 

2. redne seje sveta staršev OŠ Kašelj v letu 2019/20,

ki je bila dne 11.3.2020, ob 17ih, v prostorih OŠ Kašelj

PRISOTNI: po listi prisotnosti, ki je priloga k zapisniku

ODSOTNI: predstavniki 1.b, 2.a, 4.a, 6.c, 9.a in 9.b

PREDSTAVNIK ŠOLE: dr. Jernej Šoštar

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnikov treh korespondenčnih sej

2. Poročilo o uspehu ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja za šolsko leto 2019/20

3. Informacijo o vpisu v 1. razred za šolsko leto 2020/21

4. Poročilo delovanju šolskega sklada

5. Aktualne zadeve in odgovori na prejeta vprašanja staršev

6. Pobude, predlogi

Ad1) 

Predsednica sveta staršev je predstavila vsa tri korespondenčna glasovanja in sprejete sklepe.

1. korespondenčno glasovanje je bilo izvedeno med 2. in 4.10.2019. Člani sveta staršev so glasovali o potrditvi zapisnika 

1. seje sveta staršev ter o potrditvi skupnih stroškov nadstandardnih dnevov dejavnosti za šolsko leto 2019/20.  Na e-

pošto tajništva šole je v tem času prispelo 11 glasovnic. Člani sveta staršev so z 10 glasovi potrdili zapisnik 1. redne seje 

sveta staršev z dne 23.9.2019. En glas je bil vzdržan. Člani sveta staršev so z 10 glasovi potrdili skupne stroške 

nadstandardnih dnevov dejavnosti za šolsko leto 2019/20. En glas je bil vzdržan.

2. korespondenčno glasovanje je bilo izvedeno med 29.11. in 4.12.2019. Člani sveta staršev so glasovali o predstavnikih 

staršev v upravnem odboru šolskega sklada. Na e-pošto tajništva šole je v tem času prispelo 12 glasovnic.  Člani sveta 

staršev so v upravni odbor šolskega sklada izbrali naslednje kandidatke: Petro Grabner, Nevenko Zupančič Oletič, Almo 

Alič in Mojco Bratun.

3. korespondenčno glasovanje je bilo izvedeno med 29.11. in 4.12.2019. Člani sveta staršev so glasovali o predstavnikih 

staršev v upravnem odboru šolskega sklada. . Na e-pošto predsednica sveta staršev je v tem času prispelo 12 glasovnic.  

Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep o imenovanju upravnega odbora šolskega sklada OŠ Kašelj. Člani 

upravnega odbora šolskega sklada so: Alma Alič, Mojca Bratun, Patra Grabner, Nevenka Zupančič Oletič, Romana Jurca, 

Maja Krese in Jani Polak.

SKLEP 1: Vsi navzoči predstavniki staršev potrdijo zapisnik korespondenčnih glasovanj.

Ad2) 

Ravnatelj dr. Jernej Šoštar je predstavil o uspehu ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja za šolsko leto 2019/20. 

Ob poletju jih je bilo negativno ocenjenih 44 učencev. Pri teh se izvaja individualni načrt dela. Večina je oceno že 

popravila.

Izdanih je bilo 5 opominov zaradi disciplinskih težav.  Hujših kršitev ni bilo.  Za  obladovanje medvrstniškega nasilja se 

izvaja individualna obravnava.

Ad3) 

Ravnatelj dr. Jernej Šoštar je predstavil informacijo o vpisu v 1. razred za šolsko leto 2020/21.



Trenutno je vpisanih 52 bodočih prvošolcev. Vendar šola še nima povratnih informacij in odgovorov od vseh staršev. 

Pričakuje se, da bosta dva polna oddelka ali celo trije.

Ad4) 

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je predstavila delovanje šolskega sklada.

Upravni odbor šolskega sklada je oblikovan na novo. Večina članov je že iz prejšnjega odbora, zato so lahko brez težav 

nadaljevali z delom.

V lanskem letu je bilo pridobljenih za 3000 eur subvencij, večinoma iz prispevkov staršev. 400 EUR je prispeval Petrol.

Odhodki so obsegali 6100 eur: oprema – kolesa za opravljanje kolesarskega izpita, smučarska oprema za tabor v 6. 

razredov, krije dela stroškov zimskega tabora za vse šestošolce, kritje dela stroškov za ekskurzijo v Španijo in na Dunaj 

(španščina, turistična vzgoja), kritje prijave na tekmovanja v znanju ter kritje (dela) stroškov taborov otrok iz socialno 

šibkejših skupin.

Ad 5) Ravnatelj pobud, pripomb ni prejel

Ad6) Pobude, predlogi, pripombe

Vandalizem 

Izvedena akcija je bila kot kaže zelo uspešna.. Od 2.1. naprej na šoli ni bilo nobenega primera vandalizma. MOL je 

obljubil, da bo zagotovil videonadzor nad zunanjostjo šole. Dogovorjeni so tudi obhodi policije. Predviden je mobilni 

mladinski center, ki bo 2x na teden prisoten na igrišču. Sestavljajo ga 3 strokovni delavci, z področij psihologije, 

koordinacije dela za otroke in mladostnike,  mladinski delavec. Usmerja se na pozitivne aktivnosti. Dogovorjeno je od 

prihodnjega petka naprej, vendar se to zaradi situacije v zvezi s koronavirusom lahko spremeni.

Varna šolska pot

Projekt varnih šolskih poti je zaključen.  Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport  z njim seznanjen. 

Odjava malic, kosila

Še vedno je možna tudi preko spletne strani ali tajništva. Preko e-asistenta je za šolo veliko lažje in bolj obvladljivo, zato 

šola prosi starše, da se v čim večji meri poslužujejo tega načina.

Teža šolski torb

Starši, kljub dogovoru, še vedno opažajo, da so šolske torbe veliko pretežke in da učenci glede potrebnih in nepotrebnih 

gradiv ne dobijo ustreznih navodil. Predstavniki staršev bodo pripravili pregled teže šolski torb po razredih in dnevih.

Cepljenje v februarju

Starši dajemo pobudo, da se sistematski pregledi, ki vključujejo tudi cepljenje ne opravljajo v času, ko običajno razsajajo 

gripe, prehladi, in je veliko otrok bolnih.

Varna uporaba interneta za otroke

Starši dajemo pobudo za čim več izobraževanja otrok za varno rabo interneta. Pobuda je tudi, da se preveri ponudnik 

Telemach, ki izvaja tudi brezplačne delavnice.

Šola izvaja delavnice za varno rabo interneta za celotno predmetno stopnjo z zunanjimi izvajalci. Za nižjo stopnjo 

izobraževanja pripravlja računalničar.

Korona virus

Šola se odziva in se tudi mora odzivati glede na navodila, ki jih prejme od Ministrstva oziroma NIJZ. Do sedaj šola ni 

prejela nobenih navodil v zvezi z omejevanjem pouka ali drugačnim poukom. Pripravljajo se tudi za šolo na zaprtje šole in 

na šolo na daljavo. O vseh omejitvah bodo starši obveščeni.

Predsednica sveta staršev: Mateja Svet


