Štev.: 900-3/2019/2
Datum: 24. 2. 2020
ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/2020, ki je bila v ponedeljek, 24. 2. 2020 ob
18.00 uri v zbornici OŠ Dobrova.
Prisotni:
Prisotni s strani šole: ravnatelj Viljem Kovačič, pomoč. ravnatelja Romana Novak Mlinar, svetovalna delavka Petra
Prevec
Prisotni predstavniki staršev otrok v šoli: Mateja Pavlinič, Urška Andrašič, Romana Bogovič, Mateja Červ, Nina
Robežnik, Majda Stopar, Boštjan Sečnik, Barbara Zrim, Sašo Vampelj, Nuša Šetina, Neli Grosek, Mateja Trojanšek
Jerkovič, Zlatko Ostanek, Mihael Oven, Mojca Krušič, Urška Remškar
Odsotni:
DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka
2. Uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju (pomočnica ravnatelja)
3. Izrečeni vzgojni opomini (svetovalna delavka).
4. Ustanovitev komisije staršev za pripravo predlogov za letni delovni načrt v šolskem letu 2020/2021
5. Ustanovitev komisije staršev za izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021.
6. Imenovanje predstavnika Sveta staršev vrtca v Svet OŠ Dobrova
7. Vprašanja in predlogi članov Sveta staršev
Povzetek razprav in sklepi po posameznih točkah dnevnega reda:
Ad 1:
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje Sveta staršev z dne 24.09.2019.
Ad 2:
Pomočnica ravnatelja gospa Romana Mlinar Novak predstavi uspeh učencev v 1. Ocenjevalnem obdobju. Rezultati so
naslednji:
TRIADA

ŠT. NEG

ŠT. UČ

USPEH

1. TRIADA

2

1

Uspeh: 99,3%

2. TRIADA

4

4

Uspeh: 97,2%

3. TRIADA

31

17

Uspeh: 85,1 %

ŠOLA SKUPAJ

37

22

USPEH 94,7%
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POVPREČNA OCENA PO ODDELKIH
Razred

Povprečje oddelka

3.A

4,2

3.B

4,4

4.A

4,2

4.B

4,0

5.A

3,9

5.B

4,1

6.A

3,8

6.B

3,9

7.A

4,0

7.B

3,9

8.A

3,6

8.B

3,4

9.A

3,8

9.B

3,4

SKUPAJ
POVPREČJE ŠOLE

3,8

Ad 3:

Svetovalna delavka gospa Petra Prevec je predstavila poročilo o izdanih vzgojnih ukrepih, izrečenih pohvalah, ter
izvedenih preventivnih vzgojnih dejavnostih v 1. ocenjevalnem obdobju:
Podani opomini v 1. ocenjevalnem obdobju
2. triada: 2 učenca
3. triada: 3 učenci
Skupaj: 5 UČENCEV
Opomin je bil podani zaradi nespoštljivega odnosa do učiteljev in sošolcev, žaljivega in
nestrpnega govora, objave obdelane fotografije učiteljice na družbenih omrežjih. Starši
učencev so o tem obveščeni, poteka priprava in spremljanje individualnega vzgojnega načrta.
Izrečene pohvale:
- učencem, ki so sodelovali na sprejemu prvošolcev
- vsem učencem, ki so sodelovali na športnih tekmovanjih in športni pedagoginji Ani Peček za
osvojeno srebrno priznanje za športno šolo MIZŠ
- učencem, ki so tekmovali na tekmovanju Matemček in osvojili srebrno priznanje
- učencem, ki so osvojili srebrno priznanje iz logike
- učenkama, ki sta osvojili srebrno Cankarjevo priznanje in se uvrstili naprej na državno tekmovanje
- učencem za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz angleškega jezika
- učencem, ki so se uvrstili na območno tekmovanje Raziskovalci znanja
- učencu za osvojeno bronasto priznanje Proteus
- učenkama za vodenje prireditve za upokojene učitelje in delavce šole
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- učencem za sodelovanje na Ljubljanskem maratonu
- učencem, ki so zastopali šolo na območnem otroškem parlamentu;
- učencem, ki so pomagali pri izvedbi Tržnice poklicev, 18.11.2019, na OŠ Dobrova
- učencem, ki so zastopali šolo na projektu Erasmus+ na obisku šole v Španiji (10.- 16.11.2019);
- trem ekipam ŠKL, ki so se vse uvrstile v finale tekmovanja
- učencem 6. razreda za odličen potek zimske šole v naravi;
- učencem, ki so sodelovali na uvodni prireditvi, pri izvedbi kulturnega dne v času obiska
učiteljev in učencev projekta Erasmus (10.-14.2.2020)
- staršem, ki so gostili učence iz Grčije, Italije, Poljske in Španije
Izvedba preventivnih vzgojnih dejavnosti:
- Opravljeni so vsi zdravstveni sistematski pregledi.
- Opravljeni so vsi zobozdravstveni sistematski pregledi.
- Za učenec od 1. -5. razreda še poteka tekmovanje za čiste zobe.
- Izvedene se bile vse delavnice naslednjih zdravstvenih vsebin:
1.r.: Zdrave navade
2. r.: Osebna higiena
3. r.: Zdrav način življenja
4.r.: Prva pomoč
5.r.: Zasvojenost
6.r.: Odraščanje
7.r.: Pozitivna samopodoba in stres
8.r.: Medosebni odnosi
9.r. Jaz, ti, midva
Ostale delavnice
5.-9. r.: O NASILJU MALO DRUGAČE (Izvajalec: policist Janez Pravdič, 26., 30.9. ter 18., 23.10.2019)
7.r.: VPLIV TOBAČNE INDUSTRIJE NA ZDRAVJE (Izvajalec: Društvo O2 za vsakogar, 23.10.2019)
3., 6., 8.r.: DELAVNICE VARNA RABA INTERNETA (Izvajalec: Ekipa Safe.si, 5.2.2020)
Predavanje za starše
28.11.2019 – RDEČA LUČ ZA STARŠE – izvajalec: Zavod Varna pot
Ad 4 in Ad 5:

Odločitev Sveta staršev z dne 11.3.2019 je bila, da so člani Komisije staršev za pripravo predlogov za letni delovni
načrt in Komisije staršev za izbor delovnih zvezkov, isti. Svet staršev se strinja, ta tako ostane tudi letos. Za članice
obeh komisij so člani Sveta staršev predlagali:
1. Barbara Zrim
2. Neli Grosek
3. Mateja Trojanšek Jerkovič
Sklep: Svet staršev je potrdil članice komisije za LDN in izbor DZ za šol. leto 2020/2021: Barbara Zrim, Neli Grosek in
Mateja Trojanšek Jerkovič.
Ad 6:
Sveta staršev vrtčevskih otrok predlaga, da se Urška Guzelj razreši kot predstavnica staršev vrtčevskih otrok v Svetu
OŠ Dobrova, na njeno mesto pa predlagajo Mojca Krušič.
Svet staršev je predlog soglasno sprejel, tako da je nova predstavnica staršev vrtčevskih otrok v Svetu OŠ Dobrova
Mojca Krušič.
Ad 7:
VPRAŠANJE:
Dne 11.2.2020 je bil na jedilniku za popoldansko malico naveden sadni smuti in piškoti. Otroci so namesto
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sadnega smutija prejeli želatinasto snov, z umetnim okusom po limoni, bogato zapakirano v plastično embalažo,
proizvedeno na Češkem.
Ta dan so po garderobnih okenčkih otrok ostalih skupin množično ostajali umetni želeji. Le dan kasneje so taisti
žele prejeli šolski otroci, ki so prav tako ostajali po garderobah prve triade. Oba sinova želeja nista hotela pojesti,
zato sem ga pokusila sama. Okus je bil ogabno umeten, po prebrani deklaraciji pa ga ne bi pojedla niti, če bi bil
zastonj. Prosim, da v bodoče omenjene kemikalije ne nabavljate in ne ponujate (niti pod oznako "sadni smuti") niti
vrtčevskim otrokom, niti šolskim - ne glede na nizko ceno.
Šolski otroci imajo možnost odjave prehrane, vrtčevski tega nimajo, zato je kakovost ponujene hrane še kako
pomembna. Prav tako dvomim, da je kakovost čeških prehrambenih proizvodov vsaj enaka, če ne bolj kvalitetna,
kot slovenska. Da podpiranja domače, lokalne, zdrave prehrane niti ne omenjam.
ODGOVOR URŠKE VUČKO – vodje šolske prehrane:
Spoštovani!
Pošiljam vam odgovor na vašo pripombo glede prehrane. Prehrana je pretežno sestavljena iz bio in lokalnih
proizvodov, ki so označeni v jedilniku z odebeljeno pisavo in so trenutno dobavljivi v tem času leta.
Naj odgovorim še na vašo pripombo nad sadnim smutijem. Omenjeno živilo smo prvič preizkusili in glede na odziv
ga ne bomo več uvrstili na jedilnik. Naj še pripomnim, da imajo otroci v vrtcu vsak dan na voljo večjo količino
svežega sadja, iz katerega bi lahko na mestu pripravili smuti. To sadje pa se po navedbah kuhinjskega osebja
vrača nazaj v gnilem stanju, da ga je potrebno zavreči.
2. VPRAŠANJE:
Večkrat tedensko opažam tudi odstopanje od načrtovanega jedilnika. Razumem, da kdaj pa kdaj kakšno živilo
zmanjka oz. ni na voljo, vendar je tako pogosto odstopanje od objavljenega jedilnika milo rečeno nenavadno.
Predstavniki staršev smo ravno na zadnjem sestanku pohvalili trud za izboljšavo vrtčevskega jedilnika. Očitno bo s
pohvalami treba bolj varčno.
ODGOVOR (vodje šolske prehrane):
Trditev, da se opaža večkrat tedensko odstopanje od načrtovanega jedilnika ne drži.
Do odstopanje pride v naslednjih primerih:
prilagoditev jedilnika zaradi pomanjkanja kuhinjskega osebja (bolniška odsotnost),
nepravočasne dobave naročenih izdelkov,
nezadostne količine lokalne pridelane hrane v okolju.
V osnovi pa težimo k temu, da se od pripravljenega jedilnika ne odstopa.
3. VPRAŠANJE
Kot predstavnica šolskih otrok imam pripombo:
Konec lanskega oktobra je v eAsistentu, na podlagi odločbe informacijskega pooblaščenca, bila onemogočena
komunikacija med starši. To pomeni, da kot predstavnica staršev 2.B ne morem komunicirati s starši, katerih
predstavnica sem. Zanima me, kdaj in na kakšen način namerava vodstvo šole sistemsko omogočiti komunikacijo
predstavnikom staršev s svojimi starši. Do sedaj je vodstvo šole predlagalo posredno komunikacijo preko
razredničarke, kar gotovo ni smotrno ne časovno, ne komunikacijsko, nenazadnje je komunikacija med starši in
predstavnikom zaupnega značaja. Poleg tega dvomim, da imajo razredničarke, poleg drugega pedagoškega dela,
dovolj časa in volje za igranje igrice "telefončki". Starši smo bili tako prepuščeni lastni iznajdljivosti, kar gotovo ni
sistemska rešitev. Nenazadnje na začetku šolskega leta šola zbere vse ažurirane E-naslove staršev. Najmanj kar
pričakujem je, da nam predstavnikom staršev posreduje omenjene sezname. Ne vidim težave v GDPR, ker to v
vrtcu ni ovira.
ODGOVOR (ravnatelj):
Na zadevo ne bom več odgovarjal, ker sem jo pojasnjeval že večkrat v obdobju odkar je eAsistent odpravil
možnost uporabe njihovih komunikacijskih kanalov.
Poti kako dalje so bile zapisane v odgovoru vsem predstavnikom Sveta staršev.
Naj povem še to, da ste po Zakonu o varovanju osebnih podatkov predstavniki Sveta staršev voljene osebe in
izvoljeni predstavniki staršev, zato ste v tem pomenu tudi JAVNI FUNKCIONARJI, za katere veljajo pravila javnega
komuniciranja.
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V vrtcu starši komunicirajo ravno na način kot sem ga opisal. Tam še nimajo eAsistenta, zato še nikoli niso imeli
možnosti komunicirati na ta način.
Enostavno gre za uporabo osebnih podatkov, do katerih imajo določene osebe dostop (ravnatelj, razrednik),
druge osebe pač ne. Osebni podatki so pa vsekakor e-naslovi staršev, ki so jih zaupali šoli za uporabo ne pa za
uporabo med starši.
S tem zaključujem ta pogovor.
Pojasnilo:
Za člane Sveta staršev veljajo določbe o komuniciranju javnih osebnosti, ker so voljeni funkcionarji.
Zapisnik sestanka Sveta staršev se naloži na spletno stran oz. pošlje zapisnik ravnatelju, ki bo uredil njegovo
umestitev na spletno stran šole.
4. VPRAŠANJE:
Dne 19.2.2020 je v popoldanskem času ena izmed babic, ki je z vnučkom prišla po garderobo, imela težavo z
odpiranjem drsnih vrat v I. nad Vrtca Dobrova, ki se niso hotela odpreti s stopniščne strani, slučajno sem v tem
času prišla iskat sina. Ključavnica drsnih vrat se je zopet zaskočila tako, da le-teh ni bilo mogoče odpreti. Opažam,
da se težava z drsnimi vrati redno ponavlja iz leta v leto, prav tako pristop h rešitvi "podmažimo, pustimo in bomo
videli". Do sedaj smo imeli srečo in so se vrata še odprla, niti pomisliti pa ne upam, kaj bi bilo v primeru izrednih
reševalnih akcij, požara, potresa ali kakršnekoli evakuacije. Kot predstavnica staršev skupine Zmajčki zahtevam
celovito sistemsko rešitev težave in takojšen resen pristop h reševanju problematike, o kateri se sestankuje - tudi z
Občino - že kar nekaj časa. Odbor staršev vrtčevskih otrok je na to težavo vodstvo vrtca in ustanoviteljico vrtca
Občino Dobrova - Polhov Gradec, že opozarjal in predlagal nekatere rešitve. Vsakršno zavlačevanje pri
sistemskem reševanju problematike lahko resno ogrozi varnost otrok, ki naj bi bila na prvem mestu.
ODGOVOR (ravnatelj):
O vratih v vrtcu je bilo že kar nekaj povedanega, pa bom vseeno dodal še nekaj dejstev.
Gre za objekt iz leta 1915.
V objektu se nahajajo stopnice, ki so pod spomeniškim varstvom, kar pomeni, da morajo ostati v obliki kot so
sedaj.
Da vodijo stopnice do podstrešja, kar mora biti v vsakem primeru omogočeno pri kakršnikoli izvedbi vrat tudi v
naprej
Za objekt so bila v letu 2009, ko smo ga prenavljali pridobljena vsa potrebna dovoljenja (gradbeno, požarno,
uporabno, itn.)
Na podlagi vseh teh dokumentov so bili izdelani in so v veljavi naslednji pravilniki: Požarni red, Ocena požarne
ogroženosti, Meritve na nizkonapetostnih električnih instalacijah, Evakuacijski načrt.
Vsi ti Pravilniki bodo morali biti s spremembo zapiranja spremenjeni.
Da požarni inšpektor zahteva kljuko v višini »pasu«, zdravstveni pa višje. Kljuko smo naredili tako, da ni na
dosegu rok mlajših in to zaradi tega, ker se inšpektorja nista mogla uskladiti. Tako je sedaj že od leta 2009.
Da smo zaradi vseh teh zadev dali proučit zadevi projektantki, ki je delal izvedbo tudi na Črnem vrhu. Njen
današnji odgovor je naslednji:
Podravljeni!
Pripravljeni imam variante ureditve omenjenega vhoda. Nisem se prej oglašala, saj so bile šolske počitnice.
Rešitve so vezane tudi na Požarni načrt oziroma požarno zasnovo celotnega objekta.
Predlagajte termin za sestanek, kjer bi predstavila te možne rešitve.
Mogoče bi zraven povabili tudi nekoga, ki je odgovoren za požarno varnost v vašem objektu.
Lep dan
Alenka Divjak
Mislim, da sem o zadevi povedal dovolj. Dodal bi le še naslednje:
V primeru da se zgodi, da je/bo trenutna rešitev vrat najbolj optimalna rešitev bomo samo povečali frekvenco
zapiranja vrat.
Razlogi in odgovornost niso več samo zadeva vrtca in občine temveč tudi staršev, ki se morate zavedati, da otrok
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ni možno voziti v vrtec ob vsaki uri, hodit po njih ob vsaki uri, da imajo pravico biti v vrtcu samo 9 ur na dan in ne
od 6.00 do 16.30 kar, kar je 10 ur in pol, da je potrebno obdržati bolnega otroka doma, da je po navodili NIJZ
potrebno odpraviti uši doma, ker tako nalaga zakon in še bi lahko našteval.
VPRAŠANJE:
Nekajkrat sem že izpostavila manjkajočo razsvetljavo na šolskem dvorišču. Namreč v zimskih mesecih je popolna
tema in v primeru snega in ledu (česar letos še ni bilo) je velika možnost neželjenih padcev in s tem povezanih
poškodb. Tudi okoliški stanovalci se okrog 7 ure zjutraj zelo radi sprehajajo po dovozni cesti v temnih oblačilih,
zaradi česar jih je praktično nemogoče videti.
Izpostavila bi še (ne)varno pot od postajališča v Gabrju do zgornjega dela vasi. Namreč pločnik je samo na
začetku vasi in otroci ne morejo varno priti domov. Hitrosti na vaški in zelo ozki cesti na odsekih presežejo 70
km/h, omejitev je 30 km/h.
ODGOVOR (ravnatelj):
Luči ob samem objektu je dovolj, še posebej, če dosežemo to, da nam jih vrli domačini na vhodu v šolo ne
razbijajo kot po tekočem traku.
Kar se pa sprehajanja ljudi po lokalni cesti tiče, pa mislim, da to ni odgovornost šole ampak da gre v obeh
primerih za udeležence v prometu, tako na strani sprehajalcev kot na strani voznikov.
Sicer pa voznikom zaradi trajne mobilnosti otrok predlagam, da vsak dan pustite svoje otroke na šolski postaji,
imajo lep pločnik do šole, po katerem se lahko sprehodijo, naredijo nekaj zase, pa še kaosa pred šolo – količki ne
bo.
O domačih voznikih in njihovi kulturi vožnje, pa mislim, da je prav da se pogovorite v domačem okolju, na
sestankih vaških skupnosti, krajevne skupnosti in občine.
Sicer je pa o tem veliko tekla beseda na predavanju za starše v mesecu novembru, ko smo govorili o točki – cilju
NIČ.

Zapisal: Zlatko Ostanek
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