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ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OŠ ZADOBROVA 

                                                                       

                                          

 

1. seje Sveta staršev v šol. leto 2022/23, 

 z dne 27. 9. 2022. 

 

Prisotni:  

 člani sveta staršev – lista prisotnosti: 21 od 23,  

 ravnatelj Vladimir Znoj,  

 tajnica Dragica Majce, 

 predsednica Sveta staršev: Urška Zupančič. 

 

 

Seja se je pričela ob 18.uri. 

 

Ravnatelj je pozdravil prisotne in ugotovil, da je svet staršev sklepčen.  

 

DNEVNI RED: 
1. Predstavitev članov Sveta staršev. 

2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje. 

3. Pregled Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2021/22. 

4. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23. 

5. Anketa zadovoljstva. 

6. Razno 

 

 

 

Ad 1)   
Člani Sveta staršev so se predstavili. 

 

Ad 2) 
Zapisniki sej Sveta staršev so objavljeni na spletni strani šole pod zavihkom Za starše. 

Pregledali smo nerealizirane sklepe oziroma sklepe katerih zadolžitve so trajne. 

 

Sklep 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 ad 4) 

 

(i) Položnice: Pritožba, da se ne držimo roka pošiljanja položnic, nekateri pa niso dobili 

položnic: z novim šolskim letom bomo določili datum za pošiljanje položnic in ga 

tudi objavili. 

Položnice bodo poslane do 25. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 8 dni. 

 

(ii) Pritožbe nad delom nekaterih učiteljev: ni razlage, naloge za samostojno delo se ne 

pregleduje, diskriminatorno ocenjevanje – ravnatelj se bo pogovoril in naredil 

akcijski načrt za izboljšavo 

                   V izvajanju. 

 

Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli  

 

SKLEP ŠT. 900-22/23_1/1: Zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 9.6.2022 se potrdi. 
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Ad 3) 

Ravnatelj je predstavil osnutek Letnega delovnega poročila 2021/22 (objavljen na spl. strani 

šole): 

 

• USPEH: V šolskem letu 2021/22 trije učenci  predmetne stopnje  niso bili uspešni, tako 

da ne napredujejo.  Dva ponavljata razred, eden se usmeri v drug program.  

• Tekmovanja: 22 zlatih priznanj iz tekmovanj v znanju, 5 zlata bralna značka 

• PREDAVANJE ZA STARŠE: izvedeno je bilo eno predavanje za starše v dvorani 

četrtnega centra v  Zalogu, predaval je Vid Kavtičnik na temo spremljanja  otrok na 

njihovi športni poti.  Udeležilo se ga je   manjše število staršev, ki pa so bili s 

predavanjem zadovoljni in so povedali, da se jim zdi  privilegij poslušati predavanje v 

živo.  

• V devetem razredu smo imeli ob koncu šolskega leta  61  učencev. Vsi so uspešno 

zaključili osnovno šolo. 

• Veliko naših učencev je bilo zelo uspešnih, 25 jih je doseglo kriterije za  sprejem 

najuspešnejših devetošolcev MOL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Letošnji boj za vpis v srednje šole je bil ponovno zelo hud,  spet zaradi velike generacije 

devetošolcev  in velikega  pritiska predvsem na gimnazije, pa tudi na mnoge  srednje  

šole v Ljubljani.  Prav vse ljubljanske gimnazije so imele omejitev vpisa. Kljub temu se 

je večina naših dvetošolcev lahko vpisala na željeno šolo, žal pa ne čisto vsi.  

 

 

Ad 4) 

Ravnatelj je predstavil osnutek Letnega delovnega načrta 2022/23 (objavljen na šolski spletni 

strani): 

 

• Zagotavljanje ustreznega kadra je težava, saj se na razpise del. mest kandidati na 

prijavljajo; 

 

• Število učencev: 23 oddelkov – 548 učencev; 

 

• Novost: 

 Izbor in predstavitev interesnih dejavnosti – spletna  stran šole in izvedba športnega dne ob 

Dnevu   športa z vsemi izvajalci interesne dejavnosti; 

 

• Izbirni predmeti:  

nekateri se izvajajo samo del šol. leta, različen začetek izvajanja; 

 

• Možnost brezmesnega menija (samo kosilo) 

 

• Tretji predmet NPZ: glasba. 

 

 

Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli 

 

SKLEP ŠT. 900-22/23_1/2: LDN 2022/23 se potrdi. 
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Ad 5) 

 

ANKETA ZADOVOLJSTVA OŠ ZADOBROVA ZA ŠOLSKO LETO 2021/22    

 

1 Odnos vodstva šole do staršev 1 2 3 4 3,7 

2 Odnos svetovalne službe do staršev 1 2 3 4 4.0 

3 Odnos učiteljev do staršev 1 2 3 4 3,7 

4 Odnos tehničnih služb do staršev 1 2 3 4 3,7 

5 Nadstandardna ponudba šole (tabori, interesne dejavnosti, ....) 1 2 3 4 3,7 

6 Varnost otrok v šoli 1 2 3 4 3,6 

7 Sprejemanje in realizacija pobud na šoli 1 2 3 4 3,6 

8 Ugled šole 1 2 3 4 4.0 

 Povprečna ocena     3,8 

Ocena 1 je zelo slabo, 2 je slabo, 3 je dobro, 4 je zelo dobro 

 

 

Prisotni so izpolnili anketo zadovoljstva.   

Ravnatelj ugotavlja, da je bilo veliko pohval na račun učiteljev, kar jim bo prenesel.  

Bilo je tudi nekaj pritožb, predvsem na izvedbo taborov in Arnesove spletne strani.  

 

Šola se je zavzela, da še izboljša svoje delo, za pritožbe oz. pobude pa bo šola naredila akcijske 

načrte za izboljšave. 

 

Ad 6) 

Razno:  

 

i. Prireditve za starše bodo: novoletna prireditev, spomladanski dan, 20 let eko šole 

20.4.2022, valeta 14.6.2023. 

ii. V pritožbeno komisijo so člani Sveta staršev imenovali 3 starše:  

Tanjo Bergant, Urško Pečar, Ajdo Mikolič. 

 

Ostali člani komisije so: Milena Grabeljšek Gregorič, Lucjana Somrak,  Tina Pogačar, Marija 

Burić Hawlina, Katarina Plut, Urška Kranjec in zunanja članica Marjeta Javor. 

 

iii. V komisijo za prehrano so člani Sveta staršev imenovali Ano Pristavec, Klemna Dovča 

in Katarino Pirman Škoro. 

 

Ostali člani komisije so: Irena Gale, Polona Debeljak, Toni Mitev in učenec-predsednik šolske 

skupnosti. 

 

iv. Zaradi zmanjšanja stroškov šole, lahko starši prejmejo e- položnice v  PDF obliki (po 

e-pošti) ali preko trajnika (banka) – namero sporočite v računovodstvo. 

 

v. Urnik kosil – imamo več kot 400 kosil, zato je nujno upoštevanje urnika. V izrednem 

primeru lahko učenec gre na kosilo tudi prej (odhod k zdravniku….). 

 

vi. Cena prehrane: 

Dopoldanska malica: 0,90 EUR 

a. Malo kosilo(1. in 2. r.): 3,05 EUR 

b. Kosilo: 3.20 EUR 
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c. Popoldanska malica: 0,60 EUR 

d. Za izračun cene šolske prehrane se uporablja enotna metodologija MOL, ki jo 

potrdilo Svet zavoda. 

 

 

vii. Zaradi še vedno prisotne korone in kraj, ki se dogajajo v šolah, starši vstopajo v šolo 

samo na povabilo. S tem ima šola pregled nad osebami, ki se gibljejo v šoli (dogovor 

tudi na aktivu ravnateljev MOL). 

 

viii. Vstop v jutranje varstvo je skozi vhod za 1. razred za šolo do 7.30 ure. 

a. Spletni šolski koledar - vsakodnevno spremljanje obvestil (dogodkov, testov,...) 

je po dnevih šolskega koledarja po posameznih razredih nepregledno in 

zamudno za starše. Pomembna obvestila (kot so predvsem govorilne ure) naj se 

obveščajo preko maila. Bolj pomembne dogodke, kot na primer:: roditeljski 

sestanek bo šola pošiljala vabila staršem.  

 

ix. Prijava in odjava na prehrano:  

       Večina nima težav, za to šola nadaljuje z istim postopkom, kot do sedaj. 

 

x. Šah  

Šola je imela izvajalca za to šol. leto, a je zadnji hip odstopil. Šola išče naprej. 

 

xi. Pobuda, da se plačevanje prijavnin na tekmovanja za socialno šibke izvede preko 

šolskega sklada. 

Posameznik mora individualno zaprositi na Šolski sklad. 

 

xii. Pobuda za dramski krožek, kjer bi sodelovali tudi učenci nižjih razredov.  

To se izvaja v okviru rednega pouka. 

 

xiii. Pobuda šolsko glasilo 1-2 letno. 

Glasilo bo izšlo ob 20. obletnici Eko šole v spomladanskem času. Takrat bi se odločili, 

če bi s tem nadaljevali. 

 

xiv. Pobuda: obveščanje staršev o odhodu in prihodu učencev iz tabora:  

Bo na spletni strani šole in skladno s spodnjim sklepom SKLEP ŠT. 900-22/23_1/4. 

 

xv. Pobuda, naj se nadzor nad izvajanjem interesnih delavnosti zunanjih izvajalcev - LPŠ , 

izvede večkrat –  

Bo izvajala šola.   

 

xvi. Pohvale:  

 za opis interesnih dejavnosti,  

 ekipi učiteljev za izvedbo šole v naravi v Savudriji, 

 za posodobitev spleta in vnosa svežih podatkov,  

 za pouk športne vzgoje,  

 za odlično izveden sprejem šolskih novincev,  

 za organizacijo športnega tabora v Osilnici. 
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Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli: 

 

SKLEP ŠT. 900-22/23_1/3:  

Za učence 1. razreda, ki bi prišli v šolo od 7.30 do 8.05 se uvede poskusno (da 

ugotovimo potrebo po le-tem) dežurstvo v jedilnici. 

 

Učenci 2. in 3. razreda, ki bi prišli v šolo od 7.30 do 8.05, lahko sami počakajo v 

svojih garderobah na začetek pouka ali  

se pridružijo učencem 1. razreda v jedilnici. 

 

Učenci od 4. razreda dalje, ki bi prišli v šolo od 7.30 do 8.05, lahko počakajo na 

pouk v svojih garderobah. 

 

O tem se obvesti vse starše preko razrednikov. 

 

 

• SKLEP ŠT. 900-22/23_1/4: PRIMARNA obvestila bodo objavljena na šolski 

spletni strani. SEKUNDARNA obvestila pa bo poslal ali objavil razrednik, na 

način, kot bo to dogovorjeno s starši na 1. roditeljskem sestanku. 
 

 

Seja se je zaključila ob 20.15 uri. 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev: 

Dragica Majce                                                           Urška  Zupančič  

                                                                                         


