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ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev za šolsko leto 2019/2020, ki je bila v torek, 10.3.2020, ob 17.00 v OŠ Dob.

Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje
2. Kratko poročilo ge. ravnateljice o prvem ocenjevalnem obdobju s poudarkom na ključnih
dogodkih in projektih
3. Priprava na potrjevanje delovnih zvezkov za novo šolsko leto 2020/2021
4. Problematika seznamov e-naslovov staršev, GDPR
5. Predlogi, pobude, vprašanja,…
1. Potrditev zapisnika 1. seje
Zapisnik je potrjen.
2. Kratko poročilo ge. ravnateljice o prvem ocenjevalnem obdobju s poudarkom na ključnih
dogodkih in projektih
Ga. ravnateljica poda kratko poročilo o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju, ki je
izredno uspešno in predvsem aktivno vodeno in usmerjeno v uporabo novih oblik izobraževanja v
okviru pomembnega projekta Pogum, kjer strokovni delavcev postaja mentor, usmerjevalec VID,
kjer ima glavno pomembno vlogo in vpliv učenec. Projekt Pogum izvajamo pod mentorstvom
Zavoda za šolstvo, ki nas uspešno izobražuje, pripravlja na prenos kompetenc iz učitelja na
učenca.
3. Priprava na potrjevanje delovnih zvezkov za novo šolsko leto 2020/2021
Časovnica za potrjevanje delovnih zvezkov je enaka kot lani. Do 15. maja šola posreduje sezname
delovnih zvezkov in ostalih gradiv predsedniku Sveta staršev. V 14 dneh starši podajo soglasje k
seznamu.
Starši opozorijo, da je potrebno dosledno preverjati izpolnjevanje delovnih zvezkov v skladu z
učnim načrtom. Predlagajo tudi, da bi bili učbeniki v učbeniškem skladu oviti z zaščitno
samolepilno folijo, kar bi podaljšalo njihovo življenjsko dobo.
Ravnateljica v imenu vseh strokovnih delavcev pričakuje, da bodo učenci domačo nalogo –
zaščito učbenikov iz učbeniškega sklada opravili doma najkasneje do sredine meseca septembra
2020, saj le te sprejmejo že ob koncu šolskega leta. Glede na dejstvo, da je večina učbenikov
novejših ali celo novih, bomo ob koncu šolskega leta 2019/20 le te ob prevzemu temeljito
pregledali in v primeru poškodbe učbenika ustrezno odreagirali. Navodila knjižničarke ob koncu
šolskega leta še sledijo kot vsako dosedanje leto, a se bodo v letošnjem letu doslednejše
upoštevala.
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4. Problematika seznamov e-naslovov staršev, GDPR
Po ponovno zbranih informacijah ni dovoljeno javno izobešanje poimenskih seznamov za
govorilne ure, zato ostane sistem tak kot doslej. Šola bo skušala olajšati orientacijo staršev z
jasno označitvijo učilnic in imen učiteljev, ki imajo govorilne ure.
Ravno tako je odločitev, ali bodo posredovali svoj e-naslov za potrebe razredne komunikacije,
prepuščena vsakemu posameznemu staršu. Predstavnik razreda naj na prvem roditeljskem
sestanku skuša pridobiti kontakte.
5. Predlogi, pobude, vprašanja,…
Velja ponovna prošnja, da vprašanja in pobude starši pošljemo vsaj dva delovna dneva pred sejo
in s tem omogočimo kvalitetne odgovore že na sami seji.
E-naslovi učiteljev na spletni strani šole
Kontakti učiteljev so dostopni preko e-Asistenta in po odzivih sodeč zadeva poteka brez težav.
Brezplačno smučanje za učence osnovnih šol
Na spletu se je pojavilo nekaj ponudnikov brezplačnih smučarskih vozovnic za učence osnovnih šol.
Šola s tem uradno ni seznanjena, bo pa pridobila dodatne informacije. Težava je v terminih, saj so
športni dnevi vnaprej določeni v šolskem koledarju, pa tudi v odsotnosti učiteljev med šolo v naravi.
Možnost počitniškega varstva na OŠ Dob
Na OŠ Dob ni organiziranega počitniškega varstva, se pa ta organizira in izvaja v sodelovanju z
domžalskimi osnovnimi šolami in ZPM Domžale. Običajno poteka v prostorih OŠ Rodica. Vabilo z
objavo dejavnosti, ki potekajo v okviru počitniškega varstva, starši vsako leto lahko preberejo na
spletni strani šole.
Zaklepanje vrat – požarna (ne)varnost
Kljub zaklenjenim vratom med poukom ne obstaja povečano tveganje za varnost v primeru
morebitnega požara. V okviru evakuacijskih vaj so bile predstavljene vse možnosti varnega ravnanja.
Neprimerno ravnanje voznika šolskega avtobusa
Starši opozorijo na neprimerno ravnanje voznika avtobusa na Sv. Trojici. Šola je seznanjena s to
problematiko, prevoznik je obveščen, poteka opazovanje voznikov. Vodstvo šole prosi starše, da
nemudoma javijo vsakršne nepravilnosti v zvezi s šolskimi prevozi. Občasno se pojavi problem
predčasnega prihoda avtobusa na postajo v Krtini, problematična je tudi predolga pot iz šole
popoldne, kar se bo predvidoma uredilo v naslednjem šolskem letu. Sicer pa konkretne pobude za
izboljšave pošljemo na občinski SPV (vzpostavitev prvotne postaje na Sv. Trojici, označitev postaje na
Čemšeniku,…). Trenutno tečejo aktivnosti za izboljšanje varnosti na Gorjuši (priprava pločnika),
priprava na odkup zemljišča pred šolo, pobuda za izvedbo semaforja v Krtini,…
Obstajajo indici, da je spet povečana uporaba telefonov v šoli, tudi v obliki nepooblaščenega
snemanja
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Tej problematiki trenutno posvečamo veliko pozornosti, predvsem v obliki vsebin na govorilnih urah,
opravljen je bil tudi pogovor s kriminalistom. Sicer pa šola ravna v skladu s priporočili na strani
www.safe.si, kar priporočamo tudi staršem.
OPOMBA Vse aktivnosti so zaradi korona virusa 19 in učenja na daljavo ustavljena.
Kvaliteta hrane in sestave jedilnikov
Nekaj staršev opozori na domnevno nekvalitetno hrano, ki je učenci ne pojejo. Ga. ravnateljica
pojasni, da med tednom otroka učenci sami izbirajo jedilnik. Ustanovljena bo delovna skupina za
pregled in pripravo jedilnikov, v katero bodo vključeni tudi starši. Hkrati ga. ravnateljica vabi starše,
da ob predhodni najavi pridejo na kosilo in se sami prepričajo o kvaliteti obrokov.
OPOMBA Vse aktivnosti so zaradi korona virusa 19 in učenja na daljavo ustavljena.
Odpadle popoldanske interesne dejavnosti
Po dostopnih informacijah obveščanje o odpadlih terminih poteka brez posebnosti. V primeru
zapletov vodstvo šole prosi za takojšnje obvestilo.
Sladkarije v šoli
Kljub sklenjenemu dogovoru določeni učenci še vedno prinašajo sladkarije v šolo, v zvezi s čemer bo
šola izdala ponovno opozorilo.
OPOMBA Sporočilo strokovnim delavcem zaradi korona virusa 19 in učenja na daljavo ni bilo
izrečeno.
NPZ – uspeh OŠ Dob
Znanje angleščine je bilo glede na dejstvo, da se vsako leto preverja pri NPZ za 6. razred, skoraj / v
enem letu le en razred ni bil nad slov. povprečjem/ vedno nad slovenskim povprečjem z vedenjem,
da je potrebno v samo učenje jezika vložiti iz leta v leto več truda. Ko je bil NPZ za angleščino izpeljan
tudi glede na izbor MIZŠ tudi v 9. razredu, je bilo znanje tudi nad slovenskim povprečjem, torej znanje
je. Vsako leto je del poročila LDN tudi analiza NPZ za angleščino za 6. razred, nad katerim smo
zadovoljni, ponosni, zato ocenjujem, da ponovno srečanje z učiteljicami angleščine, razredničarko in
menoj ni potrebno. Menim, da pomisleki o strokovnosti učiteljev TJA niso utemeljeni, potrebno je le
slediti navodilom za delo in se pri tem potruditi po svojih sposobnostih / sposobnostih učencev/.
Vsako leto so učenci 8 in 9. razredov tudi del izredno zahtevnega tekmovanja iz znanja angleščine,
kjer dosegajo učenci bronasta, srebrna / več srebrnih/ in posamezna leta tudi zlato priznanje, kar
kaže na visoko stopnjo znanja jezika.
Delavnica Društvo parada ponosa
Na seji se razvije razprava o primernosti tokratne delavnice. Podani so argumenti proti, kot tudi
argumenti v prid projektu.
Izjava ravnateljice v imenu vseh strokovnih delavcev šole:
Delavnica Društvo Parada ponosa v mesecu oktobru 2019 v okviru Festivala zdravja+, ko smo
mobilnost združili z akcijo NVO gre v šolo. NVO – nevladne organizacije v šole je projekt, ki vsako leto
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poteka na različnih slovenskih šolah in omogoča, da učenci na interaktiven način spoznajo različne
nevladne organizacije.
Srečanje sveta staršev mi je omogočilo spoznanje, da večina staršev ni vedela, zakaj smo se na šoli
odločili, da delavnico za učence na temo spoznavanje, soočanja in delne rešitve različnih oblik nasilja
s poudarkom na sovražnem govoru, izpelje nevladna organizacija Parada ponosa. Nevladno
organizacijo Parada ponosa je izbrala vodja za izpeljavo projekta NVO v šole, ki je bila pred izvedbo v
naši šoli realizirana že v nekaj drugih osnovnih šol in tudi v bližnji OŠ Preserje pri Radomljah.
Bistvo in cilj izvajanih dejavnosti društva je bilo vedno usmerjeno v pomoč učencem preko
prepoznavanja in odpravljanja različnih vrst nasilja med učenci s poudarkom na preprečevanju
sovražnega govora.
Objave in opisi vseh nevladnih organizacij so bile javne in nikoli skrite, kot se nam je oporekalo v
pismu skupine staršev, ki so prepovedovali izpeljavo delavnice omenjene nevladne organizacije. V
pismu skupine staršev je bilo zaslutiti, da šoli v primeru izpeljave delavnice sledi prijava na šolski
inšpektorat, saj je bila v pismu izraženo nestrinjanje, ki so ga pred tem že izrazili posamezni starši, ki
naštevajo: » citiram dve poslani mnenji :
- »Nasprotujem udeležbi društva Parada ponosa v šolskih dejavnostih zaradi mnenja, da že s
svojo prisotnostjo v šoli negativno vplivajo na družinske vrednote.«;
- »Tematika sovražnega govora je vsekakor zanimiva in aktualna problematika, a ravno tako
kot je pereč sovražni govor, je danes pereča tudi zloraba tematike sovražnega govora za
uveljavitev omejevanja svobode govora. Mnenja sem, da društvo Parada ponosa vsekakor ni
organizacija, ki bi bila primerna za podajanje te tematike, saj je njen temeljni namen, kot je
razvidno iz njenega statuta, zavzemanje za uveljavitev LGTB+Q agende, katere temelj je
teorija spola, ki ji odločno nasprotujem in je v nasprotju z vrednotami, ki se jih trudim
posredovati svojim otrokom in jih živeti. To je ideologija, ki nasprotuje materinstvu,
očetovstvu, družini in se zavzema za fluidno spolno identiteto oz. »neidentiteto«. Modul, o
katerem ste pisali, je po mojem mnenju zgolj obvod, kako vstopiti v šolski prostor, kjer bodo
preko mehkih vsebin podajali svojo ideološko agendo. Mnenja sem, da društvo s takimi
skrajnimi idejami nima kaj početi v osnovnošolskem prostoru in nima kaj vsiljevati svoje
agende našim otrokom. Da smo si na jasnem, povsem nič nimam proti istospolno
usmerjenim, vsak posameznik ima temeljno pravico do spolne usmerjenosti in vsak ima
pravico do svojega svetovnega in vrednostnega nazora. A svoboda posameznika in
organizacije se konča tam, kjer se začne svoboda drugega posameznika in nihče nima pravice
mene in predvsem mojih otrok posiljevati z raznimi agendami, ki rušijo tiso, kar mi je
najsvetejše - družino, materinstvo, očetovstvo, moškost, ženstvenost.
Globoko sem razočaran nad odločitvijo, da se šola spušča v tako sporne ideološke vode in v
protest proti tej usmeritvi v petek svojih otrok ne bom poslal v šolo. » (konec citata)
Omenjeno pismo sem kot ravnateljica poslala na šolski inšpektorat, MIZŠ in na varuha
človekovih pravic in z vseh treh institucij dobila odgovor, da omenjeno delavnico lahko
izpeljemo s podporo vseh omenjenih institucij. Toda, želeli smo vseeno, kot vedno, stopiti
korak k skupini omenjenih staršev in dokazati, da je delavnica društva Parade ponosa
nevladna organizacija, ki bi z vso odgovornostjo in strokovnostjo izpeljala omenjeno
delavnico z naslovom, ki sem ga že omenila. Ker je bila v pismu izražena volja, da bi starši radi
delavnico spoznali najprej sami, smo se na šoli skupaj z društvom Parade ponosa odločili za
predavanje za starše v mesecu februarju. Predavanje društva Parade ponosa je pokazalo in
dokazalo, da je njihova dejavnost široka in NE usmerjena le v LGTB+Q agendo. Omenjenega
predavanja se je udeležilo veliko staršev, a so bila po predavanju še vedno meni kot
ravnateljici poslana različna razmišljanja posameznikov, tudi tistih, ki jih na delavnici sploh ni
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bilo, da enostavno nekateri starši prepovedujete izvedbo kateri koli delavnice s strani
nevladne organizacije Parada ponosa.
Kot ravnateljica OŠ Dob izjavljam s podporo MIZŠ, šolskega inšpektorata in varuha človekovih
pravic, da si kot šola ne dovoljujemo neutemeljenega poseganja (prepovedovanja,
zapovedovanja, ukazovanja), da določenih pomembnih vsebin, ki so delo vzgojno
izobraževalne procesa, priprave na življenje, sprejemanje drugačnega razmišljanja, kot je
razmišljanje v posameznih družinah na temo DRUGAČNOSTI, v šoli ne izvajamo. Drugačnosti
na šoli namenjamo veliko pozornost, saj se le ta lahko izraža že v barvi kože, kulturi, jeziku
ipd. , kar strokovni delavci spoštujemo, sprejemamo in z vso odgovornostjo to prenašamo na
naše učence.
Šola se je odločila in sprejela nevladno organizacijo Parado ponosa za temo NASILJE v
različnih oblikah s poudarkom na sovražnem govoru in ne za teme, ki so jih izražali posamezni
starši in skupina staršev kot LGTB+Q agenda.
V upanju, da drugačnost kot posamezniki in starši na OŠ Dob sprejemate oziroma, da jo
morate sprejemati vsi starši naše šole, saj nam le na ta način lahko zaupate pri izvajanju
našega vzgojno izobraževalnega dela, vas lepo pozdravljam.

Zapisal
predsednik sveta staršev:
Bogdan Zupan

