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POVZETEK ZAPISNIKA 

2. seje Sveta staršev III. osnovne šole Celje, ki je bila v sredo, 23. 2. 2022, ob 17:00 v učilnici 

AN 1. 

 

Prisotni člani sveta staršev: Mojca Šaruga, Mojca Dorn, Saša Birsa Močnik, Gregor Šanca, 

Darko Radiković, Anamarija Ljubič Mrgole, Nevenka Rijavec, Edina Memić, Barbara 

Bojčevski, Tina Delakorda, Robert Čater, Mateja Pavšer, Jernej Meštrov, Nežka Ana Rajh, 

Marija Zorko, Aleksandra Krznar 

Prisotni vabljeni: ravnatelj Aleksander Verhovšek, svetovalna delavka Damjana Kladnik, 

pomočnica ravnatelja Alena Munda, skrbnik učbeniškega sklada Tadej Gregorc, tajnica VIZ 

Tanja Pirnat 

Opravičeno odsotni člani sveta staršev: Alma Rizvić, Alja Stropnik, Katarina Blatnik, 

Slađana Sanković, Erika Čajavec 

V uvodu je predsednik sveta staršev Robert Čater vse lepo pozdravil in predlagal naslednji 

dnevni red:   

1. Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev 
2. Analiza učnega uspeha ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 
3. Predstavitev načrtovanih nakupov učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 
4. Razprava o relevantnih opažanjih znotraj oddelkov kot posledica epidemije 
5. Dogovori in informacije 

 
Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
 

K točki 1 
 
Člani sveta staršev so zapisnik 1. seje z dne 21. 9. 2021 prejeli po e-pošti in so z njim 

seznanjeni. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

Sklep 1/1: Zapisnik 1. seje sveta staršev z dne 21. 9. 2021 se sprejme in potrdi. 
 
K točki 2 
 
Ravnatelj Aleksander Verhovšek je podal poročilo o učnem uspehu ob koncu prvega 

ocenjevalnega obdobja. Učni uspeh ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja je 84,9 %. Po 

razredih in triadah je učni uspeh naslednji: 

1. razred 2. razred 3. razred 

93,4 % 83,4 % 79,6 % 

SKUPAJ I. triada          85,5 % 

 

4. razred 5. razred 6. razred 
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87,4 % 95,5 % 75 % 

SKUPAJ II. triada          86 % 

 

7. razred 8. razred 9. razred 

85,9 % 79,1 % 85,1 % 

SKUPAJ III. triada          83,1 % 

 

Sledila je razprava glede podajanja snovi učencem, ki so bili doma zaradi karantene. 

Ravnatelj je pojasnil, da je bilo navodilo ministrstva, da se učiteljev dodatno ne 

obremenjuje in da se učencem, ki so v karanteni, pošlje osnovno informacijo o tem, kaj se 

je počelo pri pouku. Nekateri učitelji so se odločili tudi za hibridno izvajanje pouka.  

Starši so predlagali vzpodbujanje medvrstniške pomoči in več hibridnega izvajanja pouka 

v kolikor se obdobje karanten in izolacij ponovi. 

 

K točki 3 

Skrbnik učbeniškega sklada Tadej Gregorc je člane sveta staršev seznanil s predvidenimi 

nakupi novih učbenikov. V I. triadi se bo zamenjal učbenik za spoznavanje okolja, v II. triadi  

učbenik za naravoslovje, v III. triadi učbenik za angleščino za 9. razred in berilo za 8. razred. 

Razmišlja se tudi o prenovi učbenika za zgodovino za 8. razred. 

Ravnatelj je povedal, da je Novi tednik v času počitnic objavil podatke o ceni učnih gradiv 

celjskih šol za 6. in 9. razrede. Za podatke niso zaprosili šole, ampak so jih dobili od založb. 

Naša šola je med dražjimi. Starši menijo, da so delovni zvezki koristni, seveda če se 

uporabljajo.  

V primeru socialne stiske, ki je povezana z nakupom šolskih gradiv, je s strani svetovalne 

delavke bila podana informacija, da se starši lahko po pomoč preko šole obrnejo na Karitas 

in na organizacijo Enostavno pomagam. Nekateri učenci imajo urejeno botrstvo in se 

celoten nakup delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin opravi iz tega naslova, 

nekaterim pa pomaga šolski sklad.  

Šola je predlagala, da se pripravi Predlog seznama učbenikov in šolskih potrebščin za šolsko 

leto 2022/2023 in se ga po e-pošti pošlje članom sveta staršev. 

Sklep 3/1: Predlog seznama učbenikov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/2023 se po e-

pošti pošlje članom sveta staršev.  

 

K točki 4 

Ravnatelj je razveselil z novico, da bodo v mesecu marcu govorilne ure potekale v živo. 

Povedal je, da so v prvem letu epidemije bile predvsem tehnične težave z računalniki, 

potem pa je v drugem letu epidemije delo na daljavo potekalo bolj ali manj normalno. Letos 

je vladal pravi kaos: s strani pristojnih služb so bila navodila slaba, ves čas so se spreminjala, 

najpogosteje so prihajala ob petkih pozno popoldan. Bili so izzivi glede vstopa v šolo, 
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samotestiranja in nošenja mask. Pri učencih so se začele pojavljati stiske. Starši, ki opazijo 

stisko svojega otroka, naj stopijo v stik z razrednikom.  

Mnenja staršev so: 

- To je bilo zelo stresno obdobje. 

- Otroci imajo slabše delovne in učne navade, izgubili so učno kondicijo. Čeprav letos 

ni več prilagoditev glede ocenjevanja, bi se naj to vseeno  upoštevalo pri preverjanju 

in ocenjevanju znanja. 

- Učitelji naj bi upoštevali priporočilo glede števila ocen. 

- Pri tujih jezikih so pogrešali videokonference. 

- Učitelji naj bi bili bolj popustljivi pri izvajanju zaščitnih ukrepov.  

- Odzivnost nekaterih učiteljev na elektronska sporočila staršev je bila slaba. 

 

K točki 5 

Izpostavljeno je bilo vprašanje, kakšno je stališče šole glede spremembe učnih načrtov in 

Bele knjige. Ravnatelj je povedal, da spremembo učnih načrtov  vzpodbujajo. Šolstvo Bele 

knjige trenutno nima, ker je obstoječa že dotrajana, so pa glede nje potrebne konkretne 

spremembe. Kaj bo vsebovala, se ne ve. Če bi bila pravilno zastavljena, učnih načrtov ne bi  

potrebovali. 

Starši so predlagali, da se izogibamo pisanju pisnega preizkusa znanja ob petekih proti 

koncu pouka. Prav tako je predlagala napovedano spraševanje za vse učence.  Ravnatelj je 

pojasnil, da so učitelji glede ocenjevanja povsem samostojni. Je pa res, da se v slovenskem 

šolstvu bliža čas, ko bodo ocene, ki so povratna informacija o učenčevih dosežkih in 

znanju, zamenjale druge oblike povratnih informacij o delu (npr. portfelji učencev, ki lepše 

in nazorneje prikazujejo učenčev razvoj skozi leta v primerjavi z ocenami). 

Podano je bilo priporočilo nekaterih staršev glede šolske prehrane, in sicer:  

- Vsebovala naj bi manj živalskih beljakovin; 2 x do 3 x tedensko naj bi jih zamenjali z 

rastlinskimi. 

- 2 x na teden naj bi bil brezmesni obrok. 

- Izogibali naj bi se kombinaciji ogljikovih hidratov in živalskih beljakovin. 

- Količina obrokov je premajhna. 

- Na hodnike naj se vrne sadje. 

Starši devetošolcev so pohvalili organizacijo ogleda nekaterih srednjih šol v živo pred 

informativnimi dnevi, ki so potekali na daljavo.  

Ravnatelj je ob koncu srečanja podal naslednje informacije: 

- Šola na razpisu za izbor programov javnih del v letu 2022 ni bila uspešna, zato bo 

Mestna občina Celje za leto 2022 financirala zaposlitev informatorja. 

- Učenci od 7. do 9. razreda so dobili informativno ponudbo za ekskurzijo v London. 

Nova ponudba je bistveno dražja. Šola se je povezala z OŠ Frana Kranjca, da bi 

lahko korigirali ceno. Učenci, ki so za ekskurzijo zainteresirani, se naj prijavijo. 

- V letošnjem letu bo potekal nov razpis za javno naročilo sukcesivne dobave živil za 

šolsko kuhinjo. Po novem bo šola lahko 40 % živil kupovala od lokalnih 
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dobaviteljev, cena ne bo edino merilo, lahko se bodo vključili tudi manjši ponudniki 

samo z določenimi artikli, za 20 % vrednosti bo mogoče kupovati izven javnih 

naročil, šola bo začela z uvajanjem mikrozelenjave. 

- Letošnji dobrodelni tek se bo združil z aktivnostmi v mestu na Dan zdravja, ki bo 9. 

4. 2022. 

- Šole v naravi: V tednu po zimskih počitnicah odhajajo v šolo v naravi 4. razredi. 

Zadnji teden v juniju odhajajo 6. razredi v Baško. Za zimsko šolo v naravi ima šola 

kontakt mini hotela, ki deluje podobno kot CŠOD in se bo poskušala dogovoriti za 

termine za naslednje šolsko leto za 6. in 7. razred. 

- Ponovno je zaživela Konfucijeva učilnica.  

- Šola se je pridružila akciji varčevanja s hrano. 

- Na šoli je zaživel First Lego League. 

- Šola je postala regionalni center NTC. Trenutno se izvajajo plačljive delavnice za 

notranje in zunanje uporabnike. Sledijo tudi brezplačne za učence šole (4. – 6. r). 

- Šola je dobila nov Erasmus + dvoletni projekt, ki vključuje tudi možnosti izmenjave 

učencev. 

- Začele so se plesne vaje za devetošolce. 

- Šola se je pridružila akciji Foniraj, ki bo potekala v mesecu marcu.  

- Šola bo postavila Mimobežnico, lokacija zanjo se še išče. 

- V kletnih prostorih bo šola obnovila prostor, v njegovo opremljanje se bodo 

intenzivneje vključili devetošolci; prostor bodo opremili v skladu z namembnostjo 

in funkcijo, ki bo spodbujanje podjetnosti in samoiniciativnosti otrok. Šola je v ta 

namen pridobila že nekaj donacij. 

Seja se je zaključila ob 19.20. 

 

Datum: 24. 2. 2022 

 

       Predsednik sveta staršev: 

       Robert Čater 

 

 


