Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Partizanska 28, 1381 Rakek
Tel: 01 705 25 10
e-naslov: os.rakek@guest.arnes.si

Številka: 900- /2021-1
Datum: 19.5. 2021

ZAPISNIK,
2. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2020/21,
ki je potekala v ponedeljek, 17. 5. 2021, ob 1700 uri, v video izvedbi preko Teamsa
Prisotni: Anja Prelaz, Maria Švigelj, Domen Skuk, mag. Maja Matičič Marinšek, Karla
Kovšca, Natalija Jovanović, dr. Tatjana Vrščaj Vodošek, mag. Barbara Šivec,
Barbara Udovič, Lucija Zwölf, Bojana Lavrič, Tatjana Jurca.
Opravičeno odsotni: Karmen Raljevič, Slađana Zemljak, Miloš Pohole, Boris Bajt,
Dušanka Petrović.
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, gospa Lea Sterle
Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena.
Predsednica sveta je pozdravila člane sveta staršev in prebrala predlagani Dnevni red:
1. Pregled in sprejem zapisnika 1. redne seje in potrditev sklepa 1. korespondenčne
seje
2. Seznanitev staršev z izborom delovnih zvezkov in učbenikov za šolsko leto
2021/2022
(Lea Sterle)
3. Razno
Predlagani dnevni red so članice in člani soglasno potrdili.
Kt1.) Predsednica sveta staršev je podala na glasovanje potrditev Zapisnika 1. redne seje
sveta staršev.
Zapisnik 1. redne seje so članice in člani soglasno potrdili.
Nato je predsednica sveta staršev iz Uradnega zaznamka 1. korespondenčne seje
sveta staršev podala na glasovanje sklep 1. korespondenčne seje
Za predstavnike upravnega odbora šolskega sklada Rakec se imenujejo:
Urška Drobnič
Petra Mikše
Marija Opeka
Dušanka Petrović
Miloš Pohole
Anja Prelaz in
Barbara Udovič
Sklep 1. korespondenčne seje so članice in člani soglasno potrdili.
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Kt2.) Gospa Lea Strle je predstavila nabor delovnih zvezkov za vse razrede. Povedala je,
da se učbeniki nabavijo v okviru učbeniškega sklada, ki si jih lahko otroci izposodijo za
tekoče šolsko leto. Razlika je le pri 1. triadi, za katero učbenike in delovne zvezke nabavi
šola, nato pa jih otroci lahko obdržijo - se jih ne vrača v šolo. Seznami potrebščin so
narejeni, vendar to ne pomeni, da morajo starši vsako leto kupiti vse novo. Pri nakupu
upoštevamo kaj otrok že ima doma, mogoče se lahko uporabi tudi kakšen zvezek od
preteklega leta.
V razpravi, ki je sledila je gospod Skuk opozoril, da na seznamu učbenikov za Unec ni
berila za 2. razred. Gospa Sterle je pojasnila, da berila ni na seznamu, ker ga otroci ne
dobijo za domov, ampak ga imajo v učilnici. Gospa Lavrič je izpostavila možnost, da bi
lahko pri določenih predmetih učitelji predvideli uporabo majhnih zvezkov in vprašala
zakaj imajo nekateri razredi predmetne stopnje na seznamu delovne zvezke za
matematiko. Gospa Sterle je povedala, da so se učitelji odločili za delovne zvezke, ker se
učbeniki za matematiko prenavljajo.
Gospa ravnateljica je povedala, da bi lahko otrokom na predmetni stopnji uredili še
kakšno dodatno poličko v omaricah in bi tako otroci lahko več učnega gradiva puščali v
šoli. Na koncu je pohvalila delo in trud učiteljev.
Po razpravi je predsednica podala na glasovanje sledeči sklep
Predstavniki sveta staršev soglašamo k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in
učnih gradiv za šolsko leto 2021 – 2022.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Kt3.) Za točko razno je gospa ravnateljica že predhodno prejela nekaj vprašanj, na katera
je odgovarjala na seji.
V zvezi z izvedbo plavalnih tečajev za 1. triado je povedala, da delajo vse na tem, da
bi se izvedel tečaj vsaj za 3. razrede v mesecu juniju. Ker je na voljo samo en termin,
bodo imeli prednost učenci 3. razreda, saj v 4. razredu ni mogoče več izvesti tečaja
in jim je tečaj že dvakrat odpadel. Seveda bodo v prihodnjem šolskem letu skušali
urediti tečaj tudi za ostale otroke 1. triade.
Glede CŠODjev je povedala, da niso nujni, vendar želijo otrokom ponuditi čim več.
Tako so v letošnjem šolskem letu želeli izvesti šolo v naravi za 5., 6. in 7. razrede.
Vendar pa ministrstvo ni dalo še nobene konkretne okrožnice glede šol v naravi.
Ker morajo zagotavljati »mehurčke« se bo v tem terminu izvedla šola v naravi za
6. razrede, ker jim je letna šola v naravi odpadla že lansko leto, letos pa jim je
odpadla tudi zimska šola v naravi.
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Učenci 5. razreda bodo šli v šolo v naravi v jeseni, če bodo le razmere to dopuščale.
Za 7. razred je v Radencih vse pripravljeno, čaka se samo še zelena luč NIJZ.
V razpravi, ki je sledila je bilo izpostavljeno vprašanje zakaj se šole v naravi ne
izvedejo v hotelih, kjer bi bilo mogoče zadostiti smernicam NIJZ. Ravnateljica je
pojasnila, da bi s tem cena šole v naravi močno poskočila in da gledajo na to,
da so cene sprejemljive za starše.
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje izvedbe zimske šole v naravi v naslednjem
šolskem letu. Ravnateljica je pojasnila, da zimska šola v naravi ni obvezna in zato
tudi ni subvencionirana s strani ministrstva. Medtem ko je letna šola v naravi
obvezna in subvencionirana. Tako se pojavi dilema ali bodo starši zmogli plačati obe
šoli v naravi, poleg tega je težava s kadrom, učitelji so zelo obremenjeni.
Glede uporabe mask pri pouku je povedala, da bodo otroci nosili maske dokler bodo trajali
ukrepi in bodo smernice NIJZ to zahtevale.
Glede števila ocenjevanj v tednu je gospa ravnateljica pojasnila, da so na podlagi letos
zmanjšanega števila ocen (s strani MIZŠ) na šoli sprejeli dogovor, da se na tedenski
ravni izvede največ 3 ocenjevanja, od tega ne več kot dve pisni. Glede ustnih
ocenjevanj se učenec sam dogovarja z učitelji in pazi na to, da s tem ne preseže kvoto
3 ocenjevanj na teden. Glede dolžine testov pa je pojasnila, da je test primeren, če ga
imajo učenci možnost rešiti v eni šolski uri ob normalnem tempu pisanja, ta isti test
naj bi učitelj rešil v 15 minutah.
Izpostavljen je bil tudi odnos učiteljev do cepljenja in kako nekateri učitelji kot
pedagoški delavci ne ločijo osebnega mnenja in profesionalnega odnosa v šoli.
Ravnateljica je obljubila, da se bo z učiteljskim zborom na to temo pogovorila.
V nadaljevanju je gospa Udovič pohvalila pester nabor izbirnih predmetov in lično
knjižico s prošnjo, da se v prihodnosti skuša ponuditi še kakšen dodaten tuj jezik.
Gospa Marinšek je pohvalila učiteljico Marino in povedala, da si vsekakor želijo, da bi
v naslednjem šolskem letu za učence 3. razreda (ki so sedaj v 2. razredu) omogočili
plavanje dvakrat - jeseni 2021 in spomladi 2022. Ti otroci namreč sploh še niso imeli
tečaja plavanja - ne v 1. in ne v 2. razredu. Mogoče bi bilo to v septembru lažje izpeljati
kot v juniju, sploh če se že sedaj rezervira kapacitete in se tako nadomesti vsaj izpadlo
plavanje v letošnjem marcu.
Gospa Vrščaj Vodošek je povprašala kako je s samotestiranjem otrok. Ravnateljica je
povedala, da ni bilo na to temo povedanega nič novega in da zadeva miruje.
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Na koncu je gospa ravnateljica povedala da:
- prosi za dosledno poročanje o okužbah in karantenah, da lahko na šoli
pravočasno postopajo v skladu z ukrepi in priporočili NIJZ;
- prosi za ažurno odjavljanje otrok od obrokov, ker sedaj temu ni tako, so se
odločili, da bodo otroke predmetne stopnje, v naslednjem šolskem letu, seznanili
s postopkom spletne odjave od obroka, da se bodo lahko sami odjavili;
- je bilo, v času pouka na daljavo, s strani šole, nakupljeno kar nekaj računalniških
kosovnic, ki bodo na voljo učencem, prav tako so v družine razdelili nekaj
kosovnic, ki so jih prejeli od Lions kluba Ljubljana;
- je bilo vloženega veliko truda v izvedbo kolesarskega izpita in pohvalila izvedbo
in vse priprave za kolesarski izpit;
- bodo valeto za učence 9. razredov izvedli v skladu z vsemi ukrepi, prav tako bodo
skušali izvesti vse planirane ekskurzije;
- bo letos potekala tudi prireditev »Zlata petka« v KD Cerknica, dne 16.06.2021;
- prosi starše za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete za izvedbo magistrske
naloge, gospe Simone Meden, z naslovom Sodobna družina v soočanju z epidemijo
Covid-19 na Notranjskem;
- prav tako prosi starše učencev 4. razreda za sodelovanje z izpolnitvijo soglasij za
sodelovanje učencev v raziskovalnem projektu z naslovom »Medpredmetno
povezovanje športa in matematike v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju
osnovne šole«;
- bo šola v prihodnjem šolskem letu, že od septembra dalje, z raznimi dogodki,
obeležila 140 let šolstva na Rakeku;

Seja je bila zaključena ob 18:30 uri.
Zapisala:

Predsednica sveta staršev:

Barbara Šivec

mag. Barbara Šivec

