OSNOVNA ŠOLA
NARODNEGA HEROJA RAJKA
HRASTNIK
LOG 19
SVET STARŠEV

ZAPISNIK
1. seje SVETA STARŠEV v šolskem letu 2010/11, z dne 27. septembra 2010 ob
17.00 uri v zbornici šole na Logu.
PRISOTNI:

člani sveta staršev (28 članov od skupno 37) - po priloženi podpisni
listi;
Vabljeni: Marina KMET, ravnateljica
Ljudmila GORNIK, pomočnica ravnat. na matični šoli,
Belinda LADIHA, pomočnica ravnateljice na PŠ Dol pri Hrastniku,
Polona DOLANC VIDOVIČ, vodja PŠ Log,
Darja MARKELJ, bivša ravnateljica (do 31. 8. 2010)
Na sejo sta bila vabljena tudi ga. Alenka STARIČ, bivša predsednica sveta staršev in g. Denis PAVLIČ,
njen namestnik, a sta se zaradi službenih obveznosti opravičila.
Ga. Marina KMET je v uvodu seje pozdravila vse navzoče in se jim na kratko predstavila v vlogi nove
ravnateljice šole. Poudarila je, da je vesela tolikšne udeležbe staršev na seji in izrazila željo po dobrem
sodelovanju s starši.
V skladu s Poslovnikom o delu Sveta staršev je pojasnila, da je sklicatelj 1. seje sveta staršev v novem
šolskem letu ravnatelj šole.
Predlagala je naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvolitev predsednika/predsednice Sveta staršev
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje v šolskem letu 2009/10
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2009/10
Predstavitev LDN za šolsko leto 2010/11
Predlogi, pripombe in pobude staršev
RAZNO

Pred potrditvijo dnevnega reda je ravnateljica na željo ge. Darje Markelj, bivše ravnateljice dala na
glasovanje predlog o spremembi vrstnega reda točk dnevnega reda, in sicer:
Pod 1. točko dnevnega reda bo ga. Markelj Darja podala POROČILO o realizaciji LDN za šolsko leto
2009/10 (zamenjava s 3. točko dnevnega reda), ostale točke si sledijo po predlaganem vrstnem redu.
Prisotni starši so se soglasno strinjali s predlagano zamenjavo.
K 1. točki
Ga. Darja Markelj, bivša ravnateljica, je podala poročilo o realizaciji nalog iz Letnega delovnega načrta
za šolsko leto 2009/10, ki so si ga starši lahko prebrali na šolski spletni strani. Poleg poročila je ga.

-2-

Markelj izdelala tudi podrobno analizo rezultatov Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu
2009/10 (fotokopije analize so bile staršem na razpolago na seji, en izvod bo priložen k zapisniku te
seje).
Ga. Marina Kmet se je ge. Markelj zahvalila za podano poročilo in pozvala navzoče k vprašanjem oz.
razpravi.
Razprave in vprašanj članov sveta staršev v zvezi s poročilom ni bilo.
K 2. točki
Ga. Kmet je prisotnim članom pojasnila, da je prva njihova naloga izvolitev novega predsednika Sveta
staršev in njegovega namestnika. Prejšnji predsednici, ge. Starič Alenki in njenemu namestniku, g.
Pavlič Denisu je namreč potekel mandat (po samem zakonu). V zvezi s tem je ravnateljica apelirala na
člane sveta, da temeljito razmislijo, koga bodo predlagali za to pomembno funkcijo, saj gre pri tem
za zastopanje njihovih interesov in s tem interesov njihovih otrok v šoli.
Za funkcijo predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2010/11 je bila predlagana ga. IRENA PLANINC,
za njeno namestnico pa ga. Simona AČKUN.
Pred začetkom glasovanja je ga. Kmet povedala, je v 10. členu Poslovnika o delu Sveta staršev sicer
opredeljeno javno glasovanje, vendar je kljub temu predlagala, naj se starši z glasovanjem odločijo
za način (javno oz. tajno glasovanje).
SKLEP: ZA JAVNO GLASOVANJE o novem predsedniku in namestniku Sveta staršev se je odločilo
vseh 28 članov (nihče ni bil proti, nihče se ni vzdržal).
V nadaljevanju je bilo izvedeno javno glasovanje z dvigom rok. Rezultati glasovanja so bili sledeči:
1. Za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2010/11 je bila z 28 glasovi ZA izvoljena
ga. IRENA PLANINC (nihče ni bil proti, nihče se ni vzdržal).
2. Za namestnico predsednice Sveta staršev v šolskem letu 2010/11 je bila z 28 glasovi ZA
izvoljena ga. Simona AČKUN (nihče ni glasoval proti, nihče se ni vzdržal).
V 11. členu Poslovnika o delu Sveta staršev je opredeljeno, da sta predsednik in namestnik Sveta
staršev po funkciji tudi člana Sveta zavoda. Kljub temu določilu pa lahko starši imenujejo kateregakoli
člana Sveta staršev za člana Sveta zavoda.
Navzoči člani sveta staršev so glasovali o prvotnem predlogu, ki ga je posredovala ga. Kmet, da obe
novoizvoljeni zastopata interese staršev tudi v SVETU ZAVODA. Po končanem glasovanju je bil
soglasno (z 28 glasovi ZA) sprejet
SKLEP: Ga. Irena PLANINC, novoizvoljena predsednica Sveta staršev in ga. Simona AČKUN,
namestnica predsednice bosta v vlogi novih članic SVETA ZAVODA zastopali interese
članov sveta staršev v SVETU ZAVODA (namesto dosedanjih članov Alenke STARIČ in
Denisa PAVLIČA).

K 3. točki
Člani Sveta staršev so z gradivom za 1. sejo prejeli zapisnik zadnje, 3. seje v preteklem šolskem letu, z
dne 22. aprila 2010. Osnutek zapisnika je bil objavljen tudi na spletni strani šole.
Novoizvoljena predsednica je pozvala člane, da podajo morebitne pripombe na zapisnik.
K razpravi se je prijavil predstavnik 3.b razreda. Na prejšnji seji je zaprosil za kopijo CD-ja z zvočnim
posnetkom seje, a mu je bilo rečeno, da bo ravnateljica to možnost preverila. Predlagal je tudi, da se
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na 3. strani zapisnika, v tekstu pod 4. alinejo beseda "samoizobraževanja" nadomesti z besedo
"izobraževanje".
Ga. Kmet je članu sveta odgovorila, da mu glede izročitve kopije CD ne more dati pojasnila, ker je to
stvar prejšnje ravnateljice.
Ga. Planinc je v zvezi s pregledom in potrjevanjem zapisnikov ponovno opozorila na dogovor, naj bo
postopek čim krajši, da ne bo prihajalo do nepotrebnega zavlačevanja sej zaradi nepomembnih
pripomb. Navzoči so se z njenim predlogom strinjali, zato je predlagala
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. seje Sveta staršev, z dne 22. aprila 2010 s predlagano spremembo predstavnika oddelčne skupnosti 3.b razreda (popravek na 3. strani, 4. alineja).
Predlagani sklep je z dvigom rok potrdilo vseh 28 prisotnih članov.
K 4. točki
Ravnateljica šole je navzočim na kratko predstavila vsebino Letnega delovnega načrta z šolsko leto
2010/11. Poudarila je, da gre še vedno za osnutek LDN, na katerega so možne pripombe in
dopolnitve staršev, učiteljskega zbora in članov Sveta zavoda, ki so pristojni za sprejem tega
dokumenta. Starši so si vsebino LDN lahko ogledali n spletni strani, zato je ga. Kmet izpostavila le
nekatere elemente. Povedala je, da so v LDN že vključene nekatere od nalog, ki so del njenega
programa vodenja v naslednjem 5-letnem obdobju. V nadaljevanju je podrobneje predstavila
nekatere nove projekte, ki se bodo izvajali v tem šolskem letu, nekaj več časa pa je posvetila
problematiki organizacije prevozov učencev v šolo in iz šole. Povedala je, da je število učencev
vozačev iz leta v leto večje in posledično več težav pri organizaciji prevozov, varstvom učencev pred
in po pouku. V letošnjem šolskem letu je dodaten problem predstavljalo dejstvo, da šola še nima
novega šoferja minibusa (prejšnji se je upokojil) in trenutno vozi le določeno (zakonsko dovoljeno)
število ur. Ravnateljica je zagotovila, da bo ta problem rešen v kratkem. Apelirala je na člane sveta,
naj staršem v oddelčnih skupnostih pojasnijo težave in jih pozovejo k strpnosti in razumevanju.
V krajši razpravi, ki je sledila, so nekateri starši opozorili na nevarnosti na šolskih poteh, ki so jih
povzročile nedavne poplave (Šavna peč, Prapretno). Predstavnika OS 3.b je zanimalo, ali je bil
pristojnim na Občino Hrastnik posredovan dopis v zvezi s problematiko zagotavljanja varnih poti v
šolo (na področjih Plesko, Prapretno in Črdenc). Ga. Kmet je povedala, da je bil ta sklep sveta staršev
realiziran, posledice poplav na določenih področjih pa se postopoma odpravljajo.
Naslednja tema, ki so ji prisotni posvetili nekoliko več pozornosti je bila šolska prehrana, predvsem
spremembam zakonodaje na tem področju in konkretnim primerom v zvezi s tem. Šola je področje
šolske prehrane uredila s Pravilnikom o šolski prehrani (objavljen na spletni strani) in dala staršem in
učencem konkretna navodila, kako ravnati, v primeru odjav, prijav malic in kosil ter informacije
plačilu stroškov prehrane (splošna in dodatna subvencija stroškov).
Predstavnik 3.b razreda je v zvezi s tem ponovno predlagal, naj se nadaljujejo prizadevanja v smeri,
da se v okviru Občine Hrastnik zagotovi brezplačna malica za vse učence šole.
V nadaljevanju je ravnateljica šole starše seznanila še z nekaterimi novostmi, kot npr.
- vključitev šole v MREŽO ŠOL 1, ki poteka pod okriljem Šole za ravnatelje v slovenskem merilu,
- izobraževanja za delavce, učence in starše na temo Varen internet, Varovanje osebnih podatkov
(za celoten kolektiv),
- šolski koledar v tem šolskem letu predvideva dve delovni soboti, in sicer bosta na naši šoli ti dve
soboti : 4.12.2010 (nadomeščanje za 7.2.2011) in 7.5.2011 (nadomeščanje za 26.4.2011).
Planirano je, da bo šola takrat organizirala delo v drugačni obliki, ki bo bolj zanimiva za učence in
bo k sodelovanju povabila tudi starše.
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Ob zaključku predstavitve LDN je ravnateljica pojasnila, da je na spletni strani šole objavljen tudi
načrt dela Podružnične šole Log, ki se bistveno ne razlikuje od načrta matične šole. V večino
aktivnosti so vključeni tudi učenci PŠ Log (vsebine ustrezno prilagojene) in dosedanje izkušnje so zelo
pozitivne. LDN PŠ Log je v celoti priloga k LDN OŠNHR Hrastnik.
Ga. Planinc, predsednica se je ravnateljici zahvalila za predstavitev LDN in pozvala starše k razpravi, v
kateri so:
- pohvalili predlagane vsebine izobraževanj za učitelje, starše in učence;
- izrazili mnenje, da bi bilo potrebno izvesti izobraževanje in osveščanje staršev in učencev na
temo "droge" že na nižji stopnji in ne šele v 5. razredu (ravnateljica je pojasnila, da šola tej temi
posveča veliko pozornosti in da je to stalna oblika izobraževanja in da bosta v prihodnjih šolskih
letih temi o drogah in nasilju prioriteta na področju izobraževanja.
- izpostavili problem zadrževanja mladostnikov in učencev PŠ Dol na igrišču ob šoli (ga. Ladiha je v
- zvezi s tem povedala, da je kontaktirala z lastnikom teh površin - KRC Hrastnik in jih seznanila s
problemom; po potrebi bomo za pomoč prosili tudi Policijo.
Drugih pripomb in vprašanj na osnutek LDN 2010/11 člani Sveta niso imeli.
K 5. točki
Predsednica Svet staršev je predlagala, da v nadaljevanju seje predstavniki posameznih OS na kratko
izpostavijo morebitna vprašanja, pobude oz. pripombe staršev, ki so jih zabeležili na 1. roditeljskih
sestankih v letošnjem šolskem letu.
7.B

5.A

9.A

Predstavnica je želela izpostaviti primer v zvezi vzgojno-problematičnim učencem v oddelku
in željo staršev, da se tega učenca premesti v drug oddelek.
Ravnateljica je predstavnici staršev pojasnila, da o konkretnem primeru ne bi razpravljali
na tej seji in da zadevo zelo dobro pozna. K reševanju tega problema je pristopilo kar nekaj
strokovnih delavcev oz. institucij v šoli in tudi izven šole, ki se s tem ukvarjajo. Šola je pri
ukrepanju zakonsko precej omejena. Prestavitev učenca v drugo OS pa se ji ne zdi prava
rešitev. Podrobneje se bo s predstavnico staršev o tem pogovorila po seji.
Starši so na roditeljskem sestanku postavili vprašanje, zakaj so imeli učenci uro športne
vzgoje v slabem vremenu na zunanjih površinah.
Ravnateljica je povedala, da je bil to verjetno izjemoma, ko je bila športna dvorana zaprta
zaradi vzdrževalnih del, nikakor pa to ni bilo v dežju.
Predstavnico je zanimalo, zakaj delovnega zvezka za angleški jezik ni mogoče kupiti v
prosti prodaji (samo preko šole).
Ravnateljica je odgovorila, da vse DZ starši lahko sami kupijo v knjigarnah, šola nudi
možnost organiziranega nakupa, ker s tem pridobi določen popust in s tem je DZ cenejši
za starše. Skrbnica učbeniškega sklada je še dodala, da večina založb tiska gradiva na
podlagi prednaročil in lahko se zgodi, da v začetku pouka DZ ni mogoče več kupiti.
Sicer pa je ena od možnosti tudi nakup preko spleta, tik pred začetkom pouka, ko knjigarne nudijo še dodatne popuste.
Starši želijo vedeti, kdaj bo v učilnico angleščine nameščena interaktivna tabla, kar je bilo
izpostavljeno že na eni od prejšnjih sej.
Prav tako jih je zanimalo, zakaj na svetovano prvenstvo v kajaku in kanuju v Tacnu, niso
odšli vsi učenci, kot je bilo prvotno predvideno.
Na obe vprašanji je odgovorila ravnateljica. Posodobitev učilnic z interaktivnimi tablami
je tudi v interesu šole, a je nakup odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev. Učiteljica
angleškega jezika ima možnost občasne uporabe druge učilnice, v kateri je nameščena
tabla.
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3.Č

6.B
3.B

6.Č

9.C

Planirano izvedbo športnega dne za učence od 7. do 9. razreda (ogled treninga kajakašev
v Tacnu, ogled novega objekta Stožice) je onemogočilo slabo vreme. Prireditev v Tacnu
je bila uradno odpovedana šele okrog 11. ure in takrat je bila šola obveščena o odpovedi.
Za izvedbo teh aktivnosti je bilo naročenih 6 avtobusov in nekaj jih je bilo že na poti
iz Maribora oz. Celja proti šoli. Vodstvo šole je moralo zaradi nastale situacije na hitro
sprejeti odločitve o nadaljnjih aktivnostih za učence, in najbolj smotrna odločitev je
bila, da izkoristi že prispela avtobusa in odpelje vsaj nekaj učencev v Tacen. Odločitev
je bila, da bo to le 8. razred (srečanje s Petrom Kavzarjem v Tacnu, ogled proge, ogled
Stožic). Za vse ostale učence so bile organizirane različne športne aktivnosti v okviru
šole.
Starši prosijo za odstranitev avtomata z različnimi napitki, ki je nameščen na hodniku, v
neposredni bližini vhoda v šolo, ki ga koristijo učenci.
Ga. Ladiha je povedala, da je že ukrepala in bo avtomat v kratkem odstranjen.
Predstavnica je pohvalila dopolnjeno spletno stran šole, ki je zanimivejša in vsebine
bolj ažurne.
Predstavnika je zanimalo, zakaj na šolskem dvorišču še niso nameščene zapornice;
V zvezi z DZ je mnenja, da so v bistvu pripomoček oz. pomagalo učiteljem za pripravo
na pouk in ne učencem, plačajo pa jih starši. Predlagal je, da učenci DZ sploh ne bi uporabljali
Pripomnil je tudi, da bo nujno potrebno zamenjati streho na starem delu šolske stavbe,
ki je iz azbesta in dotrajana.
V zvezi z zapornicami je ga. Kmet povedala, da je bil v mesecu avgustu v ta namen izveden
poseben sestanek, s starši, predstavniki občine in je prišlo do nekaterih sprememb pri
tehnični izvedbi zavarovanja - namesto zapornic bodo nameščeni stožci. Zapisnik tega
sestanka je bil poslan na občino in bo zadeva v kratkem rešena. Začasno pa na tem
mestu šola vsak dan namesti posebne opozorilne table, ki onemogočajo vstop avtomobilom na šolsko dvorišče.
O uporabi DZ pa je povedala, da se o tem veliko razmišlja tudi v okviru predmetnih
aktivov učiteljev in o smiselnosti uporabe pri posameznih predmetih. So prednosti
in tudi slabosti - delo poteka hitreje; če jih ne bi bilo, bi učitelji sami pripravljali vaje
in naloge, kar bi predstavljalo velik strošek za šolo. Učitelji pa so kompetentni za
strokovno presojo.
Glede zamenjave strehe pa je dejala, da so projekti za energetsko sanacijo šole, ki vključujejo
tudi menjavo strehe na Občini Hrastnik že izdelani in bodo sredstva pridobljena iz
Evropskega sklada na podlagi prijave na razpis.
Predstavnica je izpostavila tudi stavbo šole na Dolu pri Hrastniku, vključno s streho,
ki je še starejša in bolj dotrajana kot v Hrastniku (opazila je razpoke).
Ga. Ladiha je pritrdila članici svet in povedala, da je stavba šole stara 80 let in da so
bile zaradi teh razpok že izvedene statične meritve, a rezultatov do danes še ni prejela.
potrebno bo ponovno uradno posredovati.
Glede razpok n stavbi je ena izmed članic sveta (strokovnjakinja) pojasnila, da vse
razpoke niso nujno nevarne, da pa stavba takrat ni bila grajena protipotresno varno.
Starše je na roditeljskem sestanku zanimalo, kakšno je stališče novega vodstva glede
izvedbe zaključnega izleta devetošolcev v Gardaland (zadnjih nekaj let šola ni dovolila
potovanja v tujino).
Ravnateljica je v zvezi s tem povedala, da sama načeloma ni proti "Gardalandu", je
pa ponovno poudarila, kako velika je pri tem odgovornost šole in učiteljev in tudi staršev.
Zato se je potrebno o tem odločiti zelo premišljeno, v sodelovanju z razredniki in
starši.
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2.C

Starše zanima, kdo bo nadomestil učitelja matematike, ki ob koncu leta odhaja v
pokoj.
Ga. Kmet je pojasnila, da bo nadomestni učitelj izbran na podlagi razpisa prostega
delovnega mesta.
Starši so predlagali, naj šola poišče in izbere najcenejšega ponudnika za fotografiranje
učencev, ker so cene fotografij precej visoke.
Ravnateljica pove, da je šola nekaj časa sama izbrala ponudnika - fotografa, a so imeli
nekateri starši pripombe in so želeli sami izbrati izvajalca, ker so tudi sami plačniki, zato
se sedaj odločijo skupaj z razredniki.
Predstavnica te OS je posredovala željo staršev, naj šola poskrbi za vključitev učencev
podružnične šole Dol v tekmovanje ZA ČISTE ZOBE, ki že vrsto let poteka na šoli v Hrastniku.
Ravnateljica je razložila, da je problem organizacije tega tekmovanje na dolski šoli večji,
ker šolska ambulanta ni v stavbi šole in je potrebno učence spremljati, ko gredo v ambulanto. Obljubila je, da si bo prizadevala v tej smeri in skušala predlog staršev realizirati.

Ostali predstavniki razredov niso izpostavili posebnosti oz. problemov.
Pred samim zaključkom seje, je predsednica Sveta staršev navzoče seznanila s prispelim pismom
staršev enega od učencev, ki je gibalno oviran in ima v šoli svojo spremljevalko, ki mu pomaga pri
premagovanju težav, v času ko je v šoli. Prva tri leta šolanja je imel spremljevalko, na katero se je zelo
navezal in bil z njo izredno zadovoljen, kakor tudi starši. V letošnjem letu pa je prišlo do zamenjave
spremljevalke, kar je pri učencu in starših sprožilo "negativna čustva". Odločitev o zamenjavi delavke
je sprejela bivša ravnateljica, ga. Markelj. Delavka, ki je otroka spremljala prva tri leta se je na
odločitev ravnateljice pritožila.
Predsednica Sveta staršev je ob tem povedala, da sicer reakcijo staršev razume, vendar Svet staršev
ni organ, ki bi lahko kakor koli rešil oz. posredoval pri reševanju tega problema. Meni pa, da bi bilo v
takih primerih vsekakor potrebno odločiti v korist otroka.

Ravnateljica in predsednica sta se vsem članom Sveta staršev zahvalili za številčno udeležbo in
konstruktivno sodelovanje na seji.

1. seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.15 uri.

ZAPISNIKAR:
Janja AVBELJ, tajnica

PREDSEDNICA SVETA STARŠEV:
Irena PLANINC

