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Datum: 8.3.2012 

 

 

Zapisnik 

2.seje Sveta staršev, 

ki je bila 7. marca ob 18.00 uri v matični šoli v Dobu. 

 

 

 

Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti 

Opravičeno odsotni:  Mojca Gregorin 

 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika zadnjega srečanja  

2. Učni uspeh v prvem ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2011/12  

3. Roditeljski sestanki - odgovori na postavljena vprašanja  

4. Dnevi dejavnosti, tabori, delovni zvezki /razlaga ravnateljice in analiza anketnega    

vprašalnika /R. Glas  

5. Šolska prehrana  

6. Pripombe, pobude, vprašanja 

 

 

1. SKLEP: 

 Dnevni red se sprejme v predlagani obliki. 
 
Sklep je soglasno sprejet.  

 

 

K 1. točki 

 

Pregleda  se zapisnik zadnje seje. 

 

Ugotovi se, da ga. ravnateljica ni posredovala LDN-ja, kot je bilo dogovorjeno v tretji točki.  Ga. 

ravnateljica pojasni, da je to storila namenoma in da bo LDN posredovala do 12.3.2012. Njen 

namen je, da starši pregledajo LDN in se na podlagi videnega odločijo, če bi bile v naslednjem 

šolskem letu potrebne kakšne spremembe. 

 

    2. SKLEP:  

Sprejme se zapisnik prve seje v predlagani obliki. Doda se le popravek k 3. točki in 
sicer, da se tretja točka realizira do 12.3.2012. 

 
Sklep je soglasno sprejet.  

 

 



 

 

Osnovna šola Dob 
Šolska ulica 7 

1233 Dob 

 

 

 
 fax 

URL  
e-mail 

 

 

(01) 724 01 80 
(01) 724 01 81 
www.os-dob.si 
o-dob.lj@guest.arnes.si 

 

2 

 

 

K 2. točki 

 

Ga. ravnateljica prikaže učni uspeh v prvem ocenjevalnem obdobju. Pove, da pričakuje izboljšanje 

v drugem polletju. Pojasni, da uspeh ni 100% dosežen zaradi težav z učenci tujci, ki v šoli sicer 

dobijo učno pomoč, ker pa doma ni komunikacije v slovenskem jeziku, ti učenci ne dosegajo 

zastavljenih ciljev.  

 

Ga. ravnateljica pojasni, da se pojavljajo težave v obeh sedmih razredih. Razmišljali so celo, da bi 

ponovno naredili nova oddelka. Za začetek so poizkusili z eno spremembo – prestavili so enega 

učence iz enega v drug oddelek. Sprememba pozitivno vpliva na oba razreda.  

 

G. Osolina zanima, če so starši na roditeljskih sestankih seznanjeni z analizo,ki jo ob polletju 

naredijo razredniki. Ravnateljica odgovori, da so. 

Predstavnica 6. a razreda pove, da je razredničarka na roditeljski sestanek povabila 

razredničarko prejšnjega šolskega leta in sta primerjali rezultate doseganja zastavljenih ciljev v 

5. in 6. razredu. 

 

G. Osolinu se zdi precej alarmantno dejstvo, da je po podatkih ge. ravnateljice 5 učencev, ki ima 

po 4 negativne ocene. Zanima ga, kakšno je sodelovanje  njihovih staršev s šolo in ali imajo ti 

učenci tudi vedenjske težave. Ga. ravnateljica odgovori, da je sodelovanje teh staršev slabo oz. 

ga sploh ni. Kar pa se tiče vedenjskih težav jih nekateri imajo, drugi pa ne.  

 

Predstavnico staršev predmetne stopnje zanima na podlagi česa se učencu odvzame status 

športnika. Ga. ravnateljica pojasni, da je vse opredeljeno v dogovoru, ki ga podpišejo starši. 

Učenec mora imeti pozitivne ocene, kar ne bi smelo predstavljati težav, saj imajo ti učenci vsa 

preverjanja znanj v naprej dogovorjena. 

 

 

 

3.Sklep: 

Ravnateljica naj predstavitev učnega uspeha v prvem ocenjevalnem obdobju, članom Sveta 
staršev posreduje po elektronski pošti.  

 

 

K 3. točki 

 

Ga. ravnateljica poda odgovore na nekatera vprašanja, ki so jih starši zastavili na roditeljskih 

sestankih. 

 

- Uredil se je prevoz prvošolčkov na POŠ Krtino, čeprav so še vedno težave s povračilom 

stroškov iz strani Občine Domžale. 

- Uvedli smo skupno položnico za plačilo stroškov za več otrok, žal pa starši še vedno 

dobivajo prazne položnice, saj program za izdelavo položnic ne dopušča drugačnega dela. 

Potrebno bi bilo preko aktiva ravnateljev šol, ki uporabljajo program Vasco, pritisniti na 

izvajalca, da spremenijo program. 



 

 

Osnovna šola Dob 
Šolska ulica 7 

1233 Dob 

 

 

 
 fax 

URL  
e-mail 

 

 

(01) 724 01 80 
(01) 724 01 81 
www.os-dob.si 
o-dob.lj@guest.arnes.si 

 

3 

 

- Starše je zanimalo, če bi bilo možno organizirati dodatne prevoze učencev. Žal te 

možnosti ni. 

- Ga. ravnateljica se zahvali za prispevke staršev namenjene Šolskemu skladu.  

- Odmora za malico še vedno ostajata dva, urnik prehranjevanja ostaja nespremenjen – v 

prvem odmoru v jedilnici jedo učenci 8. in 9. razredov, v drugem pa učenci 6. in 7. 

razredov. Kot novost se uvaja, da poskusno v jedilnici v petkih jedo tudi učenci 5. 

razredov. 

 

 

K 4. Točki 

 

G. Glas pove, da je skupina staršev želela pridobiti mnenje staršev o možnostih znižanja stroškov. 

V ta namen so med starše razdelili anketo (ki je priloga tega zapisnika), katere rezultati kažejo, 

da si starši želijo znižanja stroškov, vendar hkrati ne želijo, da bi bili otroci na račun nižanja 

stroškov prikrajšani za kvaliteto izvajanja programa šole.  

 

Člani sveta staršev želijo, da se rezultati ankete posredujejo po elektronski pošti. 

 

Ga. ravnateljica pove, da bi bili stroški lahko še bistveno višji. Vodstvo šole vedno išče najboljše in 

hkrati najcenejše možnosti izvedbe programov. Skupaj s pomočnico ravnateljice ga. Damijano 

Križnik Vrhovec sta se uspeli dogovoriti z avtobusnim prevoznikom, da nekatere vožnje opravi 

brezplačno, npr. na zdravniške preglede in razna tekmovanja, ki se jih udeležujejo učenci. 

 

Razvije se debata o športnih dneh. Koliko je smiselno, da otroci hodijo na drsanje na Jesenice, 

zakaj ni več brezplačnih možnosti športnega dne, o smiselnosti fitnesa kot možne izbire za 

športni dan,… 

Ga. ravnateljica pove, da je pri organizaciji športnih dni vedno dana tudi brezplačna možnost 

(letos je bil to pohod do Domžal in drsanje). 

Ga. Marinček ponovno apelira na starše, naj obvestijo ostale starše, da lahko naslovijo prošnje za 

sofinanciranje dejavnosti na šolski sklad. 

Ga. ravnateljica pojasni, da je tudi pri organizaciji kulturnih dni šola dolžna poskrbeti za izvedbo 

primerljive dejavnosti na šoli, za tiste učence, ki se kulturnega dne ne udeležijo. 

 

Starši ugotavljajo smiselnost Tehničnih škatel, ki jih uporabljajo učenci. Sklenejo, naj učitelja 

tehnike ravnateljici podata svoje mnenje glede njih. 

 

Člani Sveta staršev  razpravljajo o delovnih zvezkih. Ga. ravnateljica bo posredovala 

sezname delovnih zvezkov s cenami za posamezne razrede.  Člani strokovnih aktivov so po 

skrbnem strokovnem pregledu delovnih zvezkov s občutkom za finančne posledice naredili 

izbor le teh v upanju, da jih bodo predstavniki sveta staršev potrdili. Izbor delovnih 

zvezkov je narejen na osnovi skrbne strokovne izbire s čutom tudi za finančne posledice z 

predpostavko, da je OŠ Dob na različnih raziskavah vedno nad povprečjem.  
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K 5. točki 

 

Ga. ravnateljica poda nekatera dejstva v zvezi s šolsko prehrano: 

 

- jedilniki se izdelujejo v sodelovanju z nutricistko in tako bo še dva meseca, 

- z jedilniki sledimo zdravi prehrani,  

- imamo vedno manj odpadkov, 

- pri kosilu ni več sladkih sokov, namesto tega se učencem ponudi vodo, 

- v mesecu februarju je bil izveden »Eko-dan«, 

- kvaliteta hrane se izboljšuje, 

- če člani Sveta staršev potrebujejo dodatna pojasnila, se lahko nutricistko povabi na sejo 

Sveta staršev, 

- če želijo člani Sveta staršev preveriti kakovost hrane se lahko kadarkoli oglasijo na šoli in 

poskusijo hrano, ki je takrat na jedilniku. 

  

K 6. točki 

 

- V bodoče naj bodo v zapisniku podani tudi sklepi. 

- Dokumentacija potrebna za sejo naj se po elektronski pošti članom Sveta staršev pošlje 

vsaj en teden pred sejo. 

- Zapisnik naj se članom posreduje v dveh tednih od seje. 

- Člani Sveta staršev naj razmislijo ali bi bilo potrebno uvesti Poslovnik sveta staršev (kaj 

so njegove prednosti oz. slabosti), g. Hren se javi za izdelavo osnutka. 

- G. Hrena zanima, zakaj se nihče od članov ne udeležuje srečanj Aktiva svetov staršev 

Kamniško-Domžalske regije in ali bi izvolili predstavnika, ki bi se teh sej udeleževal. 

 

 3. SKLEP:  

G. Hren je novi predstavnik Sveta staršev Osnovne šole Dob, za sodelovanje na 
Aktivih svetov staršev šol Kamniško-Domžalske regije. 
 
Sklep je soglasno sprejet.  
 

- starši pohvalijo pester izbor obšolskih dejavnosti, ki jih ponuja šola. 

- Predstavnica 8. razreda omeni, da so se vozači pritožili nad hladnimi avtobusi. Enemu od 

prevoznikov so zamrznila vrata. Ga. ravnateljica pojasni, da se je to zgodilo le enkrat. 

Težave so se pojavljale predvsem na avtobusih prevoznika, s katerim šola ne sodeluje več. 

- Predstavnica 6. a razreda omeni, da si starši in učenci tudi prihodnje leto želijo za 

razredničarko imeti go. Sambol. 

- Starši omenijo, da je bilo za Hura, prosti čas premalo informacij za starše, kdaj in kako 

potekajo dejavnosti. Želijo si, da bi v bodoče obvestilo viselo tudi na vratih šole. 

- Ga. Logar Ivanuš pove, da se 1. K razred ne želi pridružiti ostalim razredom iz POŠ Krtina 

pri nagradnem izletu, saj naj bi bil le ta prenaporen za prvošolčke.  

Seja je končana ob 21:15. 

 

Zapisala:                         Predsednik Sveta staršev: 

Saša Horvat               Bogdan Osolin 


