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ODGOVORI RAVNATELJICE NA VPRAŠANJA ŠOLSKE SKUPNOSTI 
 
    
 

1. V šolskem letu bomo izvedli najmanj dve papirni akciji. Prvo akcijo bomo izvedli od  
13. do 15. oktobra. Izkupiček akcije bo namenjen izmenjavi učencev s Švico in 
pokrivanju dela stroškov projekta Roden. Deveti in osmi razredi so odgovorni za 
izdelavo plakatov in njihovo postavitev. Druga papirna akcija bo predvidoma v 
mesecu maju, cilj pa je zbrati sredstva za namene organizacije valete. Deveti razredi 
bodo organizirali plakate in jih razmestili po šoli in Rakeku ter Uncu. 
Vesela sem dobrega planiranja. 
 

2. Zopet so pripombe, predvsem višjih razredov glede količine hrane, ki je za malico. 
Predvsem jih motijo majhne pizze. Pripombe so tudi glede premalo slanih juh, 
prepogoste uporabe namazov ter uporabe sirovih sendvičev na dnevih , kjer poteka 
delo izven šole.  Učenci so nezadovoljni tudi z zelenjavnimi sojinimi polpeti.  
Malica je določena v skladu z normativi o šolski prehrani. V vsakem primeru lahko 
učenci pridete v kuhinjo po dodatek. Ponovno  opažamo, da pice ostajajo, saj jih 
učenci 9. razredov vračate. Ocenjujem, da so pice dovolj velike glede na vašo 
starost in potrebe, dobavitelj nam večjih ne dostavlja, le 200g.  
Smernici o zdravi prehrani govorijo o tem, da je potrebno prehrano čim manj soliti. 
Hrana mora biti pestra, v pestrost so zajeti tudi namazi. Sojini polpeti so v ponudbi 
le 1krat na mesec. 
 

3. Učenci predlagajo, da naj bi lahko po koncu pouka počakali svoje prijatelje v 
garderobi, kar sedaj ni dovoljeno. Žal je tak dogovor, ki se ga držimo. Podali so tudi 
predlog možnosti ponovne vzpostavitve dežurnega učenca. V tem trenutku to ni 
mogoče, saj imamo preko javnih del zaposleno gospo, ki nadomesti dežurnega 
učenca. Pogrešajo tudi večjo uporabo E-gradiv pri predmetih (uporabo računalniške 
učilnice). Informacijo bom posredovala učiteljem. Zanima jih, kaj se dogaja na 
področju izgradnje nove športne dvorane. Občina Cerknica je pričela z varčevanjem 
sredstev znotraj proračuna. Dvorana bo v roku 4 letih zagotovo postavljena.  
Devet razredi so izrazili pripravljenost nuditi pomoč v podaljšanem bivanju. 
Pohvalno.  
Podano je bilo tudi vprašanje o vpeljavi šahovskega krožka. Interesno dejavnost 
bomo ponudili v naslednjem šolskem letu. 
 

 
Rakek, 8.10.2015 
 
Zapisala: mag. Anita Ivančič, ravnateljica 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


