Svet staršev III. osnovne šole Celje

POVZETEK ZAPISNIKA
1. seje Sveta staršev III. osnovne šole Celje, ki je bila 22. 9. 20201ob 16:30 preko platforme
Zoom

Prisotni člani sveta staršev: Mojca Šaruga, Mojca Dorn, Saša Birsa Močnik, Alja Stropnik,
Slađana Sanković, Darko Radiković, Katarina Blatnik, Anamarija Ljubič Mrgole, Nevenka
Rijavec, Edina Memić, Barbara Bojčevski, Tina Delakorda, Robert Čater, Erika Čajavec,
Mateja Pavšer, Jernej Meštrov, Nežka Ana Rajh, Marija Zorko, Aleksandra Krznar
Prisotni vabljeni: ravnatelj Aleksander Verhovšek, svetovalna delavka Damjana Kladnik,
pomočnica ravnatelja Alena Munda, tajnica VIZ Tanja Pirnat
Opravičeno odsotni člani sveta staršev: Alma Rizvić
Ostali odsotni člani sveta staršev: Gregor Šanca
V uvodu je ravnatelj Aleksander Verhovšek vse lepo pozdravil in predlagal naslednji dnevni
red:
1. Volitve predsednika sveta staršev za šolsko leto 2021/2022.
2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/21.
3. Predstavitev LDN in potrditev nadstandardnih programov dela za šolsko leto
2021/2022.
4. Obravnava Hišnega reda III. OŠ Celje glede zajezitve širjenja Covid-19.
5. Dogovori in informacije.
Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen.
K točki 1
Ravnatelj je člane sveta staršev pozval, da podajo predloge za predsednika sveta staršev v
šolskem letu 2021/2022. Predlagan je bil Rober Čater, ki se je s kandidaturo strinjal. Drugih
kandidatov ni bilo. Člani so soglasno potrdil predlaganega kandidata. Njegov namestnik je
Mojca Dorn.
K točki 2
Ravnatelj Aleksander Verhovšek je predstavil Poročilo o realizaciji Letnega delovnega
načrta III. osnovne šole Celje za šolsko leto 2020/2021, ki so ga člani prejeli tudi po e-pošti.
Poročilo je bilo obravnavano, nanj ni bilo pripomb ali vprašanj.
K točki 3
Ravnatelj Aleksander Verhovšek je predstavil Letni delovni načrt III. osnovne šole Celje za
šolsko leto 2021/2022, katerega izsek so člani prejeli po e-pošti. Šola je letos načrtovala
izvedbo večine dnevov dejavnosti v bližini Celja, da jih bo lahko realizirala kljub
morebitnemu zaostrovanju ukrepov zaradi korone. Za izvedbo zimske šole v naravi za 6. in
1

Svet staršev III. osnovne šole Celje

7. razrede šola žal ni dobila prostih terminov, zato se zimskih šol v naravi v tekočem šolskem
letu ne bo izvedlo.
7. 2. 2022 je pouka prost dan.
Postavljeno je bilo vprašanje ali je za letošnje šestošolce planirana poletna šola v naravi, ki
je lani zaradi epidemije odpadla. Ravnatelj je pojasnil, da je šola v naravi za šestošolce v
letošnjem šolskem letu planirana konec meseca maja oziroma začetku meseca junija 2022.
Starše je zanimalo tudi, kako bo z izvedbo ekskurzije v London. Ekskurzija v London se bo
ponudila in izvedla, ko se bodo stvari normalizirale.
Glede izpadlega plavalnega tečaja v lanskem 1. razredu, je ravnatelj pojasnil, da bo Športna
zveza Celje najprej izvedla tečaje, ki so obvezni po programu, to je plavalni tečaj v 3.
razredu. Predvideni pa so tudi termini za tečaj v prvem in četrtem razredu.
Na vprašanje, če se bodo govorilne ure izvajale na daljavo kljub temu, da starš izpolnjuje
pogoj PCT. Ravnatelj je pojasnil, da se popoldanske govorilne ure zaenkrat ne bodo izvajale
v živo. Če starš izpolnjuje pogoj PCT, se lahko individualno dogovori z učiteljem za pogovor
v živo v času dopoldanskih govorilnih ur oz. v času drugega vnaprej dogovorjenega termina.
Svet staršev je obravnaval in sprejel Letni delovni načrt III. osnovne šole za šolsko leto
2021/2022 in potrdil vse nadstandardne programe in storitve šole, ki so načrtovani v Letnem
delovnem načrtu III. osnovne šole Celje za šolsko leto 2021/2022.
LetIzsek iz Letnega delovnega načrta III. osnovne šole Celje je priloga zapisnika.
K točki 4
Dopolnitev Pravil hišnega reda III. osnovne šole Celje s predvidenim protokolom ravnanja
za zajezitev nevarnosti širjenja okužbe s Covid-19 so člani prejeli po e-pošti. Ravnatelj je
predstavnike staršev prosil za povratne informacije, če njim in učencem upoštevanje
dopolnjenega hišnega reda predstavlja kakšno težavo, da ga lahko po potrebi popravimo.
Za šolo je zelo pomembno, da je podajanje informacij o sumu ali potrjeni okužbi s strani
staršev korektno, da so informacije točne in ažurne. Le tako lahko ukrepa v skladu z navodili
NIJZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2.
Ena od predstavnic staršev je povedala, da kljub pravočasnemu podajanju informacij s
strani staršev prihaja v praksi do različnih navodil s strani NIJZ. Opozorila je, da je potrebno
karanteno upoštevati, kar pa nekateri učenci žal ne. Dodala je še, da bi lahko imel razred,
ki je v karanteni, več videokonferenc. Ravnatelj je pojasnil, da je bil sklep na konferenci, da
se prva ura, ki se izvaja na daljavo, izvede preko videokonference, potem pa del ur na
daljavo z vnaprej pripravljenimi gradivi in do polovice ur preko videokonferenc v živo.
Opozorjeni smo bili tudi, da je za posamezne učence, ki so v karanteni, premalo navodil in
stika s strani učitelja. Ravnatelj je povedal, da se bodo o tem pogovorili na petkovi
konferenci.
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Izpostavljena je bila tudi pripomba mame učenca, ki zavrača nošenje maske, da se ga kljub
temu pošilja v tajništvo po masko. Ravnatelj je pojasnil, da mu je situacija poznana in je z
mamo učenca že opravil razgovor.

K točki 5
Ravnatelj je podal naslednje informacije:
-

-

Učenci naj ne prihajajo v šolo prehitro, ker se potem zadržujejo v prostorih
garderobnih omaric in motijo pouk.
Na konferenci strokovnih delavcev je bil sklenjen dogovor, da v času počitnic učitelji
učencem ne dajejo obsežnejših domačih nalog in da ni pisnega ocenjevanja znanja v
tednu po počitnicah.
V veliki telovadnici se je obnovil parket.
V učilnicah prvih razredov je nameščen domofon, v kratkem se bo namestil tudi pri
telovadnicah.
Z 31. 8. 2021 se je končal petletni projekt SIMS.
V letošnjem šolskem letu se končujeta projekta POGUM in How to survive in nature.
18. 10. 2021 bo v Celju pričel delovati NTC center. Deloval bo na naši šoli.
Mestna občina Celje je poslala dopis na šolo glede nošenja mask v avtobusih.
Zaradi vpisa novega učenca v 6. razred, je v 6. razredih prišlo do delitev skupin pri
TIT in GOS, posledično se spremeni njihov urnik.
Tabor za ustvarjalne se načrtuje v mesecu maju 2022.
Na šoli se je začel izvajati pouk FLL, ki bo potekal v dveh skupinah, v tekmovalni in
netekmovalni.
Predsednica šolskega sklada Julija Kramer poziva vse, da razmislijo na kakšne načine
bi se lahko sredstva zbirala in v kakšne namene bi se porabila.

Starše je v nadaljevanju zanimalo, če ima šola podatek o tem, koliko lanskih devetošolcev
je imelo pri vpisu na želeno srednjo šolo težave. Damjana Kladnik je pojasnila, da je od
skupaj 44 vpisanih učencev v srednje šole, 7 učencev preneslo prijave v prenosnem roku. Ti
prenosi so bili predvsem iz Gimnazije Celje – Center na I. gimnazijo v Celju.
Pri učencih 2. triade je bilo posredovano opozorilo, da učenci ne vidijo dobro, kaj piše na
tabli. Starši predvidevajo, da bi lahko bil problem v kvaliteti kred.
Zanimalo jih je tudi, kako je z jutranjim varstvom za druge razrede. Alena Munda je
pojasnila, da lahko starši, ki iz upravičljivih razlogov potrebujejo jutranje varstvo za svojega
otroka, izpolnijo prijavnico. Na podlagi prijavnic se naredi seznam otrok. Seznam se
posreduje dežurnemu učitelju, ki nadzira te učence v učilnici. Dodala je še, da je do sedaj
bilo vsakemu, ki je poklical, varstvo omogočeno.
Podan je bil predlog, da bi bili urniki za naslednje šolsko leto bili vidni kakšen teden pred
pričetkom pouka zaradi usklajevanja urnikov z glasbeno šolo in drugimi dejavnostmi. Alena
Munda je pojasnila, da je to v domeni eAsistenta. Šola bo konec letošnjega šolskega leta
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stopila z njimi v kontakt in se dogovorila za časovnico objave urnikov. Če je kdo od staršev,
ki je potreboval urnik predčasno, poklical ali pisal na šolo, je želeno informacijo dobil.
Po mnenju staršev je bilo obvestilo za prvi šolski dan na spletni strani šoli objavljeno zelo
pozno. Ravnatelj je pojasnil, da za to obstajajo objektivni razlogi, saj je čakal na končna
priporočila ministrstva in vremensko prognozo.
Ob koncu je bilo zastavljeno vprašanje, če so porcije kosil od 6. razreda naprej večje.
Ravnatelj je povedal, da so in da bo na petkovi konferenci predstavljena analiza ankete o
šolski prehrani. Dodano je bilo, da starši želijo pri prehrani več polnozrnatega kruha.
Na vprašanje, ali se lahko učenci še vključijo v FLL, je ravnatelj povedal, da so prijave še
možne.
Ena od predstavnic staršev je predlagala, da bi čistilke ali hišnik, preden odidejo domov, v
šolo pospravile morebitne pozabljene skiroje.
Seja se je zaključila ob 18.20.

Predsednik sveta staršev:
Robert Čater
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