SVET STARŠEV

ZAPISNIK
1. seja Sveta staršev v šol. leto 2019/20 z dne 25. 9. 2019 ob
18.00 uri.
Prisotni: člani sveta staršev – lista prisotnosti, ravnatelj Vladimir
Znoj, tajnica Dragica Majce.
Seja se je pričela ob 18.00 uri.
Ravnatelj je pozdravil prisotne in ugotovil, da je svet sklepčen.
Dnevni red:
1. Predstavitev članov Sveta staršev.
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje.
3. Novosti v šolskem letu.
4. Pregled Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2018/19.
5. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20.
6. Anketa zadovoljstva.
7. Razno

OŠ ZADOBROVA
Zadobrovška c. 35
1260 LJUBLJANA-POLJE
e-mail: os-zadobrova.lj@guest.arnes.si
http://www.os-zadobrova.si
tel.: +386/082055050
fax: +386 (0)1/5282 591
TR: 01261 6030663534
Davčna štev.: SI 32930798

Ad 1)
Predstavili so se vsi člani Sveta staršev.
Ad 2)
Predsednik je prebral sklepe zadnje seje.
Ravnatelj pove, da šahovskega krožka nimamo, kljub obljubi Šahovske Zveze pri iskanju mentorja.
Na vse interesne dejavnosti, tudi pevski zbor se lahko prijavi vsak učenec.
Varnostnik prične delo s 1.10.2019 in je prisoten na šoli od 11.00 do 16.00 ure.
Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli
SKLEP ŠT. 900-19/20_1/1: Zapisnik zadnje seje Sveta staršev se potrdi.
Ad 3)
Ravnatelj je predstavil novosti v šolskem letu 2019/20;
 Šolski rokovnik ne obstaja več – razdeljen je v dokumente na spletni strani šole
 Popoldanske govorilne ure trikrat letno v trajanju od 17 – 19 ure. Objavljene v šolskem
koledarju.
 Dopoldanske govorilne ure (osebno, po telefonu – preko maila lahko naročite učitelju, da vas
pokliče).
 Tridnevni smučarski tabor za 1 in 3 razred. Opremo priskrbijo starši sami.
 Popoldanska malica za prvo obdobje: pekovsko pecivo in sadje: cena 0,50 EUR.
 Predavanja za starše v četrtni skupnosti Polje, v Zalogu se bodo nadaljevala.
Ad 4)
Ravnatelj je predstavil osnutek Letnega delovnega poročila 2018/19. Objavljen je na šolski spletni
strani.
Predlog je bil, da se na valeti podeljuje srebrna in ne le zlata priznanja iz tekmovanj, ker to učencem
veliko pomeni.
Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli
SKLEP ŠT. 900-19/20_1/2: LDP 2018/19 se potrdi.
Ad 5)
Ravnatelj je predstavil osnutek Letnega delovnega načrta 2019/20. Objavljen je na šolski spletni
strani.

Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli
SKLEP ŠT. 900-19/20_1/3: LDN 2019/20 se potrdi.
Ad 6)
Prisotni so izpolnili anketo zadovoljstva. Rezultat: 3,7
ANKETA ZADOVOLJSTVA OŠ ZADOBROVA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19
Prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja.
Ocena 1 je zelo slabo, 2 je slabo, 3 je dobro, 4 je zelo dobro
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Odnos vodstva šole do staršev
Odnos svetovalne službe do staršev
Odnos učiteljev do staršev
Odnos tehničnih služb do staršev
Nadstandardna ponudba šole (tabori, interesne dejavnosti, ....)
Varnost otrok v šoli
Sprejemanje in realizacija pobud na šoli
Ugled šole
Povprečna ocena

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

3,7
3,9
3,7
3,7
3,6
3,7
3,4
3,8
3,7

Anketa kaže, da so starši zadovoljni z delom šole. Posebej je bilo oddanih še nekaj pohval in graj, ki
jih bomo preučili in se poskusili še izboljšati.
Ad 7)
Vprašanja, pobude in pohvale:
 Pohvala učiteljice Katarine Plut, ki svoje delo res opravlja strokovno in s srcem,
 Nov član šolskega sklada namesto (gospe Šalamun) je Marko Zupančič, predstavnik 3.c
razreda. Ostali člani: Mateja Sakovič, Blaž Hajdinjak, Jože Reberšek.
 Sneberska cesta še v obnovi – vozovnice veljajo do zaključka del.
 25.10.2019 je dan šole, pouka prost dan. Za nujne primere bo organizirano varstvo.
 Predlog za nabavo zloženk v priponkah. o zmanjšanju uporabe mobilnih aparatov. Zgibanke
se že delijo tudi na naši šoli.
 Učenci šestega razreda s seboj nosijo atlas. Ravnatelj pove, da bo preveril in uredil. V
matičnih učilnicah bodo na razpolago omare za shranjevanje knjig – tudi v tehniki.
 Preglednejša spletna stran. Ravnatelj pove, da že urejamo. Telefonska številka je ena;
082055050, kjer potem izberete nadaljnjo željeno povezavo.
 jezikovni tabor v Savudriji - skrb glede bolezni, ki se je v letošnjem poletju razširila v
Savudriji. Ravnatelj pove, da ni skrbi in da je lokacija odlična za učence,
 Uvedba vsaj ene ustvarjalne interesne dejavnosti npr. ročne spretnosti. Ravnatelj pove, da je
ena šolska ura premalo za tako dejavnost in tudi nimamo usposobljenega mentorja.
 Popravilo klopi, gugalnice. Ravnatelj pove, da to vsakodnevno izvajamo popravila, pobiramo
smeti.
 Sneberska cesta (od semaforiziranega križišča naprej proti Zalogu) se zdi nam, staršem
nevarna šolska pot (težki in dolgi kamioni, omejitev od Mesojedec s.p. naprej je sicer 7,5 t in
zgolj za lokalni promet, vendar se v večini ne upošteva in tovorna vozila nadaljujejo pot vse
do Zaloga in tamkajšnjih podjetij). Cesta je preprosto preozka za takšen promet. Ko se srečata
dve težki tovorni vozili, se mora eden umakniti prav na pločnik, kjer naj bi potekala varna
šolska pot, kar pa je zelo nevarno za vse šolarje, ki obiskujejo OŠ Zadobrova. To se večkrat
dogaja, sploh v jutranjem času ko potekajo razne dostave blaga za podjetja in ko so šolarji na
poti v šolo. Ravnatelj pove, da če ima cesta pločnik je tretirana s strain MOL, kot varna pot.
Mogoče bi bilo dobro večkrat obvestiti policijo o nepravilnostih. Na šoli imamo komisijo za
promet na katero naj Svet staršev napiše pobudo in predloge.












Pošiljanje položnic v papirni obliki? Kot prvo to ni ekološko in kot drugo je tudi precej visok
strošek? Predlog e-račun. Ravnatelj pove, da bomo pridobili informacije o tej možnosti.
Sicer pa že vrsto let ( odkar so ukinili pošiljanje položnice direktno na e-naslov) staršem
ponujamo pošiljanje položnice v obliki e-računa, in tudi nekaj staršev je, ki so se zato
odločili. Vse kar je, morajo poklicati v računovodstvo in se dogovoriti za takšno pošiljanje
položnic.
Fotokopiranje – visok strošek. Kakšen znesek - v zadnjih treh šolskih letih - predstavljeno po
letih, je bil zaračunan nam staršem in kakšen je bil dejanski strošek fotokopiranja gradiva za
učence za zadnja tri leta, predstavljeno po letih ter kaj vse zajema postavka fotokopiranje - kaj
vse nam obračunavate? Ravnatelj pove, da naša šola učencem kopira večinoma barvne kopije
zaradi boljše preglednosti (enak strošek kot za črno bele). Predstavitev cen po letih:
2016/2017: 6,82+5,43=12,25, 2017/2018: 7,12+3,63=10,75, 2018/2019: 4,00+5,24=9,24
Cena kopije je 0,003 eur. Število kopij, ki jih nismo z zaračunali: 73647; 152006; 76707.
Zaračunavamo: najem printerja, fotokopirca, liste za delo po kotičkih, npz, material za tabore,
obvestila. Kopij je več, ker nimamo delovnih zvezkov v I obdobju
Ne zaračunavamo: teste, in preverjanje znanja.
Šola zaprta med 7:30-8:00. V primeru zamude, starši in otroci morajo počakati zunaj. Med
7.30 in 8.05 potekajo v šoli različne dejavnosti (jutranji sestanki, predure, priprava na pouk),
zato ne moremo zagotoviti varnost učencev. Dežurni učitelji pričnejo dežurstvo ob 8.05.
Takrat se odprejo vrata iz garderobe na RS v šolo in vrata na PS. Podobno je v vseh drugih
javnih ustanovah.
Kdaj bodo prijave za interesne dejavnosti. Ravnatelj pove, da so jih danes dobili učenci RS,
učenci PS jih najdejo na spletni strani in na oglasnih deskah v šoli.
Popoldanska malice - VSAK DAN dobijo kruh in sadje. Ker ni nobene raznolikosti in ker naj
bi šola učencem vsakodnevno nudila sadje že čez dan, se starši upravičeno jezijo, ker morajo
to plačevati. Pobudo enega od staršev je, da se za september staršem ne bi zaračunala
popoldanska malica, saj starši ne želijo plačevati sadja, katerega naj bi šola vsem učencem
nudila že čez dan kot zdrava šola, drugega, torej dejanske popoldanske malice pa niso prejeli
in po tem takem ni kaj za plačati. Za popoldansko malico želijo, da je le ta raznolika, ne pa da
je vsak dan sadje in kruh.
Ravnatelj pove, da učencem v sklopu dopoldanske malice in sheme šolskega sadja res nudimo
sadje in kruh v dopoldanskem času, v jedilnici. Hvala, ker ste opazili, ker to ni praksa na vseh
šolah. Na željo sveta staršev smo spremenili sestavo popoldanske malice (brez plastike,
sladkih prigrizkov, sokov) v take obroke, kot so sedaj. Sadje in ostalo blago za popoldansko
malico naročamo in pripravljamo posebej. Ceno pop. malice smo znižali na 50 centov iz 80
centov.
Predlog obarvanja C.XIII, pri trgovini Vrtiček za varnejši prehod ceste:

Seja se je zaključila ob 20.05 uri.

Zapisala: Dragica Majce

Predsednik Sveta staršev: Jurij Horvat

