Z A P I S N I K SESTANKA SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE ANTONA AŠKERCA RIMSKE
TOPLICE

Svet staršev se je sestal 26. 9. 2019 ob 17.00 uri.
Udeležba članov sveta staršev je bila 100%.

Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Seznanitev sveta staršev z Letnim poročilom za šolsko leto 2018/2019.
3. Mnenje članov sveta staršev o predlogu Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020.
4. Obravnava in sprejem predloga stroškovnika za dejavnosti razširjenega programa za šolsko leto
2019/2020
5. Vprašanja in pobude staršev
6. Razno

K-1
Predsednik sveta staršev Florjan Klopčič je po uvodnem pozdravu predstavil dnevni red.
SKLEP: Člani sveta staršev so sprejeli dnevni red.
G. Klopčič je pregledal zapisnik zadnje seje.
SKLEP: Člani sveta staršev so sprejeli zapisnik
Ravnatelj Andrej Podpečan je ob tej priliki želel poudariti, da je bilo potrebno zaradi uvedbe šolskih copat,
nevračanja učencev na šolsko zemljišče, ki so že odšli domov, prepovedi pametnih ur in spremembe pri
vzgojnih ukrepih (kontradikcija z besedno zvezo »vsi vzgojni ukrepi«), spremeniti hišni red. Svet zavoda
šole bo nov hišni red predvidoma potrdil na seji, ki se bo začela po seji sveta staršev.
Razložil je še, da je po zadnji seji sveta staršev g. Borinc obvestil PP Laško glede nepravilnosti na šolskih
prevozih. Policisti so izvršili nadzor nad kombiji in minibusi v dnevih po zadnji seji sveta staršev, ki je bila
30. 5. 2019. Prav tako je bila težava obravnavana na občinski seji v Laškem.
K–2

1

Ravnatelj, g. Podpečan, je povedal, da še vedno sledimo viziji »Kakovostno znanje in življenje« ter štirim
Delorsovim stebrom.
V lanskem šolskem letu se je še poglobilo sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, še posebej v Rimskih
Toplicah. Sodelovali smo na marsikateri krajevni prireditvi (60 let Turističnega društva, 100 letnica Ruske
steze, Aškerčevem pohod).
V Zidanem Mostu smo obnovili igrišče in telovadnico, v Jurkloštru in Sedražu smo prenovili igrala. Na
matični šoli smo obnovili gole, popravili streho. V Jurkloštru popravilo strehe še poteka. Menjali smo
računalniško opremo, trenutno pa se zaključuje nadgradnja internetne mreže iz evropskih in občinskih
sredstev.
Zaradi izliva vode v zbornici je bilo potrebno obnoviti tla v zbornici in pisarnah. Nadomestili smo še del
pohištva, ki ga je uničila voda.
V načrtu je še menjava peči v Zidanem Mostu in postavitev plezalne stene v Sedražu.
V lanskem šolskem letu so tri študentke pri nas opravljale prakso, dva učitelja sta opravila strokovni izpit.
Uspeh v lanskem šolskem letu ni bil 100%, saj dve učenki nista napredovali. Realizacija pouka je bila preko
100%, obisk učencev pa kar 98%
Devetošolci so se uspešno vpisali v programe srednješolskega izobraževanja.
Učencem smo ponudili pestro izbiro interesnih dejavnosti, uspešna je bila tudi naša glasbena skupina
AART.
Naši učenci so prejeli visoko število priznanj, pri čemer prednjači PŠ Sedraž z učiteljico Majo Lapornik, ki
je vsako leto uspešna na plesni reviji, saj se učenci redno uvrščajo na državno tekmovanje. Tudi naši pevski
zbori pod vodstvom Alenke Štigl so uspešni na državnem nivoju.
Tudi letos bomo sodelovali v številnih projektih, dodali pa bomo še nekaj novih, kot je NEON.
Žal pa ne bo več ur UŽU, ker so jim ukinili sredstva financiranja.
Člani sveta staršev niso imeli nobenih pripomb k točki 2.
K–3
G. ravnatelj opravičil za napako grede namestnika predsednika sveta staršev, saj v LDN sprememba še ni
bila ažurirana.
Neobvezni izbirni predmet nemščina ne bo potekal, ker so se prijavili le trije učenci. Ga. Medjić je
komentirala, da so o neizbiri učenci bili prepozno obveščeni, saj so delovne zvezke že kupili.
V tem šolskem letu nadaljujemo s projektom Formativno spremljanje in Neverjetna leta, kjer bosta učiteljici
vodili delavnice za učitelje okoliških šol ter vrtcev.
Aškerčevi turisti nadaljujejo s svojim delom, prav tako so učenci aktivni v raziskovalnih dejavnostih.
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Prireditev »Veselo v december« bo s podnaslovom »Ob 160 letnici šolstva v Rimskih Toplicah«. Pridružili
bomo še obletnico šolstva v Jurkloštru. Okroglo mizo bomo na matični šoli priredili 8. novembra, 29.
novembra popoldne pa bo dobrodelna prireditev.
Delovnih sobot v tem šolskem letu na naši šoli ne bo.
V tem šolskem letu še naprej vzpodbujamo druženje med učenci PŠ in matične šole v okviru dnevov
dejavnosti.
Na šoli smo zaposlili dva nova učitelja, go. Barbaro Jordan za naravoslovje in gospodinjstvo in g. Mateja
Senico za šport.
Na tej točki je g. Klopčič odprl razpravo.
Ga. Pavlin je predlagala, da se Pikin festival za tretješolce ukini, ker jim je dolgočasno, da bi mogoče šli
samo prvošolci. G. ravnatelj je odvrnil, da bodo ta tehniški dan v aktivih prevetrili.
Ga. Ljubej Veršec je vprašala, če se bo šola udeležila Aškerčevega pohoda, glede na to, da smo Aškerčeva
šola. G. ravnatelj je povedal, da v letošnjem šolskem letu nimamo delovnih sobot, se bodo pa pohoda učenci
udeležili v okviru Planinskega krožka, povabili pa bomo še OŠ Antona Aškerca Velenje.
Pomočnica ravnatelja je še povedala, da je v tem času na šoli veliko dogodkov, imamo dan šole, ki je 10. 6.
in svojo proslavo, takrat je tudi šola v naravi za petošolce, valeta in zaključevanje ocen.
Ga. Pavlin je povedala, da imata šoli v laškem delovno soboto in da so otroci zato 24. 12. doma. Ravnatelj je
odgovoril, da so učitelji na aktivih odločili, da ne bo delovnih sobot, sicer pa bi se lahko odločili za dve
delovni soboti v šolskem letu.
Ga. Krücken je opozorila, da angleška bralna značka ni bila navedena kot interesna dejavnost na zbirniku, ki
so ga prejeli učenci. G. ravnatelj je pojasnil, da ta dejavnost poteka v sklopu pouka angleščine.

SKLEP: Člani sveta staršev so soglasno z dvigom rok sprejeli predlog Letnega delovnega načrta za šolsko
leto 2019/2020.

K– 4
G. ravnatelj je povedal, do so starši na roditeljskih sestankih sprejeli stroškovnike. Z občino Laško je bil
sklenjen dogovor, da del prevozov gre iz občinskih sredstev. Ta vsota žal zaradi potreb podružnic in
odmaknjenosti naše matične šole ne zadostuje, zato velja pravilo, da je prevoz krit, če je dejavnost
brezplačna. Če je potrebno plačati vstopnino, se k temu znesku na položnici prišteje še strošek prevoza..
Prav tako v tem šolskem letu nadaljujemo s prispevkom staršev 10 evrov, ki imajo otroke vpisane v oddelke
podaljšanega bivanja.
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Starši bodo še marca prejeli položnico za šolski sklad.
SKLEP: Člani sveta staršev so podali pozitivno mnenje k stroškovniku za šolsko leto 2019/2020.
K–5
1. G. Pozaršek je vprašal, če je že znano, kako bo s prevozi zaradi obnove železnice v primeru popolne
zapore. G. ravnatelj je odgovoril, da te zapore naj ne bi bilo do aprila in da potekajo še razgovori
med občino Laško in Slovenskimi železnicami.
2. Ga. Ključevšek je vprašala, kako je šola uredila prevoz za Veliko Širje. Pomočnica ravnatelja je
pojasnila, da zjutraj po učence prihaja hišnik, popoldne pa je gneča, zato po enega učenca hodijo
svojci, saj zaradi kasnejšega prevoza, ki mu je na voljo, zamudi obveznosti na GŠ Radeče.
3. Ga. Debelak se je pritožila, da je voznik kombija že drugi četrtek pustil njenega sina pri sorodnikih,
namesto, da bi ga peljal domov. Pomočnica ravnatelja je obljubila, da bo primer raziskala in
razrešila. Ga. Hrovatič je vprašala, kdo financira šolske prevoze. Pomočnica ravnatelja je odgovorila,
da je to Občina Laško, ki tudi preko razpisa poišče izvajalce.
4. Ga. Špan je povedala, da so avtobusno relacijo Polana – Jurklošter ukinili. Gospod ravnatelj je
pojasnil, da je to storil prevoznik Nomago.
5. Ga. Krücken je vprašala, če tudi lani niso drugošolci dobili pri predmetu SPO delovnega zvezka in
zakaj ne. Ravnatelj je razložil tendenco zmanjševanja števila delovnih zvezkov pri pouku zaradi
drugačnega načina dela, saj je gradivo, ki ga pripravijo učiteljice, dosti bolj kvalitetno.
6. Ga. Veršec Ljubej je povedala, da šestošolci, ki imajo verouk, s sabo nosijo težke šolske torbe.
Pomočnica ravnatelja je predlagala, da jih shranijo v šolskih omaricah. Ravnatelj pa je razložil, da
učenci raje kot da bi imeli še posebej torbico, nesejo s sabo celo torbo.
7. G. Cigeljnak je predlagal, da bo prvi roditeljski sestanek potrebno časovno skrbneje načrtovati, saj je
bilo 30 minut razlike med sestanki na razredni in sestanki na predmetni stopnji premalo. G. ravnatelj
je pojasnil, da so se za takšno ureditev odločili učitelji na pedagoški konferenci. Sicer pa bi se lahko
vključila oba starša, če se kakšen roditeljski sestanek prekriva. Lahko pa se starši še informirajo
glede tematike roditeljskega sestanka na individualni govorilni uri. Ga. Krücken je opozorila, da vsi
starši pa le ne morejo priti na šolo v dopoldanskem času. G. ravnatelj je pojasnil, da se da z učitelji
dogovoriti tudi za kakšen drug termin. Ga. Kopina Medjić je povedala, da se je kot mama štirih otrok
morala znajti in se je pogosto dogovorila s kakšno kolegico, ki ji je potem poročala o vsebini
roditeljskega sestanka. Ga. Šeško je še pripomnila, da so bili nekateri starši zelo pozno obveščeni o
roditeljskem sestanku, šele nekaj dni prej.
PREDLOG ČLANOV SVETA STARŠEV: Starše je o roditeljskem sestanku potrebno pravočasno
obvestiti. Razmak med sestanki na razredni in predmetni stopnji mora biti večji, vsaj eno uro. Na
roditeljskem sestanku naj bi se ključne informacije podale v 45. minutah, da se potem lahko starši udeležijo
še kakšnega drugega sestanka.
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Gospoda ravnatelj se je opravičil, ker mora zapustiti sejo sveta staršev, saj se je moral udeležiti seje sveta
zavoda, ki se je že pričela.
8. Ga. Hrovatič je povedala, da je do nje prišlo kar nekaj pobud staršev. V nadaljevanju je vprašala,
kako kaže z izgradnjo nove športne dvorane. Pomočnica ravnatelja je odgovorila, da je vse odvisno
od razpisa ministrstva za šolstvo in šport ter občine Laško.
9. Ga. Hrovatič je vprašala, če se bo uredil pločnik in parkirišče na spodnji strani šole, ker je zelo
nevarno in nepregledno. Ga. pomočnica je povedala, da je to zemljišče v lasti občine Laško in da
šole do sedaj občina še ni obvestila o kakršnikoli ureditvi.
10. Ga. Hrovatič je vprašala, če bo šola uredita kolesarnico, saj naj bi nekaj otrok prišlo v šolo s
kolesom. Pomočnica ravnatelja je odgovorila, da bi zaradi pomanjkanja prostora morali dobro
premisliti, kje bi ta kolesarnica stala.
11. Ga. Hrovatič je vprašala, če učenci v OPB res ne smejo piti med kosilom vode iz avtomata v
jedilnici. Pomočnica ravnatelja je odgovorila, da se bo pozanimala pri učiteljicah.
12. Ga. Hrovatič je vprašala, zakaj v WC- jih tretjega triletja zmanjkuje wc papirja. Pomočnica
ravnatelja je pojasnila, da predvsem deklice ne želijo uporabljati sušilca za roke. Zato zmanjka wc
papirja, ker si z njim obrišejo roke. Znesek denarja za toaletni material, ki ga nameni ministrstvo, pa
je omejen. G. Derganc je vprašal, če so sušilci rok že zelo stari, pomočnica ravnatelja pa mu je
odgovorila, da delujejo tako kot je treba.
13. Ga. Hrovatič je povedala, da je knjižnica učencem razredne stopnje težko dostopna in da je
nabavljenih premalo knjig za bralno značko. Pomočnica ravnatelja je odgovorila, da bo ugotovitve
posredovala učiteljicam OPB in knjižničarkam.
14. Ga. Pavlin je opozorila na polomljene klopi pred stranskim vhodom šole. Pomočnica ravnatelja je
povedala, da je material za popravilo že naročen.
15. Ga. Pavlin je še predlagala, da bi nove učbenike dali profesionalno oviti, saj je takšen ovitek bolj
vzdržljiv in lahko učbenikom podaljša življenjsko dobo. Strošek zavijanja bi prenesli na starše.
Pomočnica ravnatelja je obljubila, da se bodo v šolski knjižnici pozanimali glede stroška
profesionalnega zavijanja. Ga. Kopina Medjić je povedala, da je hčerka imela uničeno berilo, ki ni
zdržalo vsakodnevnega prinašanja v šolo. Zato so morali plačati obrabnino, kar je bilo kot kazen za
vestno prinašanje v šolo.
16. Ga. Hrovatič je vprašala, če je hrana v šolski kuhinji okusna, ker se prvošolci pritožujejo. Pomočnica
ravnatelja je obljubila, da se bo pozanimala, koliko hrane se pri kosilu pri prvošolcih zavrže.
17. Ga. Hrovatič je želela še pohvaliti novega učitelja športa.
18. G. Derganc je vprašal, če lahko sam opraviči izostanek otroka za več kot 5 dni. Pomočnica ravnatelja
je odgovorila, da po veljavni šolski zakonodaji lahko starši opravičijo za največ 5 dni, kar je več,
opraviči zdravnik.
PREDLOG ČLANOV SVETA STARŠEV: Knjižničarke se bodo pozanimale glede stroška
profesionalnega zavijanja novih učbenikov.
K– 6
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Pod točko razno je ga. Kopina Medjič povedala, da se je na sestanku šolskega sklada Darja Horjak
zahvalila za izkazano zaupanje ter za vse donacije in vodenje predala Maji Lapornik. Donacije, ki smo
jih in jih še bomo zbrali, bodo uporabljene za učence iz socialno šibkih družin. G. Klopčič je kot bivši
dolgoletni član šolskega sklada povedal, da je bilo delovanje šolskega sklada pod vodstvom ge. Darje
Horjak zelo uspešno.

Predsednik, g. Florjan Klopčič se je članom sveta staršev zahvalil za sodelovanje.
Seja sveta staršev se je končala ob 19.00.

Zapisala:

Ravnatelj:

Predsednik sveta staršev:

Dušanka Klančar

Andrej Podpečan

Florjan Klopčič

Priloge:
1. Lista prisotnosti članov sveta staršev
2. Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20120
3. Stroškovnik za šolsko leto 2019/20120
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