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ZAPISNIK 

2. seje Sveta staršev III. osnovne šole Celje, ki je bila 22. 4. 2021 ob 16:30 preko aplikacije 

ZOOM. 

 

Prisotni člani sveta staršev:, Urška Golež, Nevenka Rijavec, Darko Radiković, Katarina 

Blatnik, Anamarija Ljubič Mrgole, Uršula Sreš, Tina Delakorda, Robert Čater, Katarina Ban, 

Jernej Meštrov, Goranka Krošelj, Nežka Ana Rajh, Saša Kosi, Aleksandra Krznar, Anita Bajuk 

Prisotni vabljeni: pomočnica ravnatelja Alena Munda, svetovalna delavka Damjana Kladnik 

, skrbnik šolskega sklada Tadej Gregorc , tajnica VIZ Tanja Pirnat . 

Opravičeno odsotni člani sveta staršev: Gregor Šanca,  Slađana Sanković, Sanja Krajnc, 

David Salobir 

Ostali odsotni člani sveta staršev: Sabina Stipčič, Maša Habjan Cigale 

V uvodu je predsednik sveta staršev  vse lepo pozdravil in predlagal naslednji dnevni red:   

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev III. osnovne šole Celje. 
2. Poročilo o vzgojnem delovanju šole. 
3. Predstavitev načrtovanih nakupov učnih gradiv za šolsko leto 2021/22. 
4. Razno. 

 
Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 1 
 

Člani sveta staršev so zapisnik 1. seje z dne 17. 9. 2020 prejeli po e-pošti in so z njim 

seznanjeni. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

Sklep 1/1: Zapisnik 1. seje sveta staršev z dne 17. 9. 2020 se sprejme in potrdi. 
 

K točki 2 

Svetovalna delavka  je predstavila Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta. Šola se je v 
šolskem letu 2020/21 zavzemala za naslednje temeljne vrednote: medsebojno spoštovanje 
in sodelovanje, znanje, odgovornost in varnost. Za uresničitev vzgojnih ciljev in vrednot je 
šola izvajala različne aktivnosti v sklopu pouka in v okviru drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega dela. Učiteljski zbor je izrekel pet vzgojnih opominov zaradi težjih ali 
ponavljajočih se kršitev pravil šolskega reda.  Trije vzgojni opomini so bili izrečeni zaradi 
neopravičenega izostajanja od pouka, dva vzgojna opomina pa zaradi ogrožanja varnosti 
drugih učencev in nepooblaščenega snemanja.  
V času pouka na daljavo je šola učencem, ki niso imeli ustrezne tehnične opreme, posodila 
šolske tablice in prenosne računalnike ter modeme in jim s tem omogočila normalno 
vključitev v pouk na daljavo. Strokovni delavci so v času pouka na daljavo pri nekaterih 
učencih opazili neredno in pomanjkljivo oddajanje nalog ter padec motivacije za šolsko delo 
in učenje. Želeli bi si, da bi se učenci še v večji meri posluževali organiziranih oblik pomoči, 
ki so potekale na daljavo. Ob povratku v šolo je bil  opazen upad učne kondicije. Zaznane 
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so bile osebne stiske učencev, na katere se šola sproti odziva ter učencem pomaga na 
različne načine. 
Zaradi težav v odraščanju je šola intenzivno sodelovala s Centrom za socialno delo Celje ter 

jih obveščala o problematiki. V zvezi z diagnosticiranjem in reševanjem kompleksnejših 

težav se je šola obrnila tudi na druge zunanje institucije. 

Eden izmed  predstavnikov sveta staršev  je pripomnil, da je starše učencev 3. b v času 

pouka na daljavo motilo premalo video konferenc; imeli so jo samo en dan v tednu. 

Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da so imele učiteljice I. triade  enoten sistem. Učencem 

so pripravljale učne liste in snemale razlago učne snovi, vse skupaj pa so dnevno objavljale. 

Tudi starši učencev predmetne stopnje so opozorili na premalo izvedenih ur angleščine 
preko videokonferenc v času pouka na daljavo. 
 
Predstavnike sveta staršev je zanimalo, če ima šola podatek o sodelovanju naših učencev v 
tolpah, ki se v zadnjem času pojavljajo v mestu. Svetovalna delavka je pojasnila, da 
uradnega obvestila o tem še nismo dobili. 
  
K točki 3 

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani prejeli po e-pošti. Skrbnik učbeniškega sklada  

je prisotne seznanil z novostmi pri učbenikih in učnih gradivih v šolskem letu 2021/2022. Nov 

bo učbenik in delovni zvezek Young Explorers za angleščino v 4. in 5. razredu, učbenik in 

delovni zvezek Think 3 za angleščino v 8. razredu in učbenik za glasbeno umetnost Glasba 

9 v 9. razredu. Šola bo, tako kot prejšnje leto, zagotovila učbenike in delovne zvezke za 

učence I. triade.  Ker je za šolsko leto 2021 / 22 načrtovanih manj prenov, bo šola preostanek 

sredstev namenila zamenjavi dotrajanih učbenikov z novimi. 

Sklep 3/1: Svet staršev je potrdil Predlog seznama učbenikov in šolskih potrebščin v 

šolskem letu 2021/2022.  

 

K točki 4 

Pomočnica ravnatelja  je podala naslednje informacije: 

- Ravnatelj je na daljši bolniški odsotnosti. V času njegove odsotnosti ga nadomešča  

pomočnica ravnatelja z vsemi pooblastili. 

- Na daljši bolniški odsotnosti je  razredničarka 1. a razreda. Od 6. 5. 2021 do konca 

šolskega leta jo bo nadomeščala oseba, ki bo izbrana na razpisu, ki še poteka.  

- V šolski kuhinji je od 19. 4. 2021 zaposlen nov kuhar, ker je prejšnji dal odpoved. 

- V letošnjem šolskem letu NPZ-ji bodo. Učenci 6. in 9. razredov jih bodo pisali 4. 5. 

(slovenski jezik), 6. 5. (matematika) in 10. 5. (6. razred angleščino in 9. razred 

šport). Rezultati NPZ-jev v letošnjem šolskem letu ne bodo vplivali na vpis 

devetošolcev v srednje šole. 

- Šola je 21. 4. 2021 prejela okrožnico glede samotestiranja učencev III. triade. Ker 

validacija testov še poteka, bo ministrstvo šole o nadaljnjih postopanjih obvestilo 

po prvomajskih praznikih.  

- V času šolanja na daljavo je šola pridobila nov kabinet za individualno pomoč, v 

kletnih prostorih pa se je namestil prezračevalni sistem.  
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- V kratkem je bo izvedena menjava parketa v veliki telovadnici. 

- Valete devetošolcev tudi v letošnjem šolskem letu ne bo.  

Predstavnica sveta staršev je  postavila  vprašanje glede izvedbe šole v naravi v Baški za 5. 

razrede. Pomočnica ravnatelja je povedala, da v letošnjem šolskem letu šole v naravi 

zagotovo ne bo. Se bo pa proučila možnost izvedbe v naslednjem šolskem letu. Starši, ki so 

že plačali obrok za šolo v naravi in se za vračilo denarja še niso odločili, se lahko odločijo 

bodisi za vračilo ali za poplačilo prehrane. 

Predstavnico sveta staršev je zanimalo, če bo razredničarka 1. b naslednje šolsko leto odšla 

z njimi v drugi razred in če bo glede na to, da jih je v razredu 29, dobila kakšno pomoč. 

Zanimalo jo je tudi,  če obstaja kakšna možnost, da bi se razred delil na dva oddelka. 

Pomočnica ravnatelja je razložila, da je normativ 28 učencev v oddelku, ministrstvo da 

soglasje tudi za do 30 učencev. V drugem razredu poučuje v oddelku samo ena učiteljica, 

razredništvo za naslednje šolsko leto pa še ni določeno.  

Starši učencev 1. b razreda menijo, da bi bilo potrebno jedilnike bolj prilagoditi zdravi 

prehrani in da je velika razlika med jedilniki vrtca in šole. Pomočnica ravnatelja je pojasnila, 

da se je na prejšnjih sejah že veliko govorilo o šolski prehrani in da so želje staršev in 

učencev glede zdrave prehrane zelo različne. Skupna je bila ugotovitev, da je hrana kljub 

vsemu v zadnjih letih kvalitetnejša. 

Predstavnika sveta  staršev  je zanimalo  ali se bo v 3. b razredu naslednje šolsko leto 

menjala razredničarka. Pomočnica ravnatelja je zagotovila, da se bo zamenjala, saj jih 

sedanja učiteljica  poučuje že tretje šolsko leto. Izpostavil je tudi težave s temperaturo v  

učilnici, predvsem v času, ko je potrebno pogosto zračenje. Glede problema hladne učilnice 

je bila šola že seznanjena in je poskušala poiskati najugodnejšo rešitev. 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje , koliko ocen pri posameznih predmetih morajo pridobiti 

učenci. Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da morajo imeti učenci pri predmetih, za katere 

sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, najmanj dve oceni, pri predmetih, za 

katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, pa najmanj tri ocene. Učitelji so s tem 

seznanjeni in naj bi se tega držali.  

Ena izmed predstavnic sveta staršev je opozorila, da nekateri učenci kršijo karanteno. 

Zanimalo jo je, ali lahko šola kaj naredi v zvezi s tem. Pomočnica ravnatelja je dejala, da šola 

brez dokazov ne more narediti prijave na NIJZ ali inšpektorat. Sledila je razprava. 

Predstavnica sveta staršev  je opozorila na skupinsko kaznovanje razreda z neizvajanjem ur 

športa. Pomočnica ravnatelja je bila s tem že seznanjena in je z učiteljicami razredne stopnje 

na to temo  opravila razgovor in upa, da se to ne bo ponovilo. 

Na koncu je pomočnica ravnatelja pozvala vse člane sveta staršev, naj šolo obvestijo, če se 

soočijo s kompleksnejšimi problemi oz. težavami.  Šola jih lahko rešuje le, če je z seznanjena. 

 

Seja se je zaključila ob 17.45. 
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       Predsednik sveta staršev: 

        Robert Čater 

 

 

Priloga: 

- Predlog seznama učbenikov in šolskih potrebščin v šolskem letu 2021/22 


