ZAPISNIK
1. sestanka Sveta staršev OŠ Sostro v šolskem letu 2020/2021, ki je potekal 30. 9. 2020 ob 18. uri v
prostorih OŠ Sostro

PRISOTNI:
> predstavniki staršev (lista prisotnosti v prilogi)
> predstavniki šole (ravnateljica, pomočnici ravnateljice)

Sestanek je do točke 4 vodila predsednica Sveta staršev do 30. 9. 2020 Maja Kosmač, od točke 4
naprej pa nova predsednica Sveta staršev Anja Leskovar.

Na sestanku soglasno sprejeti spremenjeni dnevni red:
1. Poročilo Sveta staršev o šolskem letu 2019/2020
2. Volitve predsednika Sveta staršev
3. Volitve predstavnikov staršev v Svet šole
4. Program dela Sveta staršev za šolsko leto 2020/2021
5. Poročilo o delu šole v šolskem letu 2019/2020
6. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021
7. Predlogi in razno

Ad. 1) Bivša predsednica Sveta Maja Kosmač predstavi točke iz zapisa preteklega, dopisnega
sestanka Sveta staršev ter poročilo o delu sveta staršev v preteklem letu.
SKLEP 1: Predstavljeni zapisnik zadnjega sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 ter
poročilo dela Sveta staršev sta bila soglasno potrjena.

Ad. 2) Bivša predsednica Sveta Maja Kosmač izvede volitve za novega predsednika in namestnika
Sveta staršev.
SKLEP 2: Za novo predsednico je soglasno izvoljena Anja Leskovar, namestnik je Matej Keber.

Ad. 3) Bivša predsednica Sveta Maja Kosmač izvede volitve za predstavnike staršev v Svetu šole.
SKLEP 3: Za predstavnike Sveta šole so soglasno izvoljeni Jana Mohar iz podružnične šole, Helena
Trtnik ter Anja Leskovar.

Ad. 4) Nova predsednica staršev predstavi program dela Sveta staršev za šolsko leto 2020/2021.
SKLEP 4: Program je soglasno sprejet.

Ad. 5)
> Ravnateljica predstavi poročilo za šolsko leto 2019/2020. Učni uspeh je bil na ravni šole skoraj 100
%, izrečeni so bili le 4 vzgojni ukrepi, k čemur je verjetno pripomoglo delo na daljavo. Na daljavo so
naredili največ, kar se je dalo, mankov ni bilo.
> Devetošolci so imeli uspešen zaključek v avli ter v domači okolici. Nekaj taborov je odpadlo, a so v
tem času otroci dobili druge aktivnosti.
> Izvedli so nekaj investicij. Parket v veliki telovadnici je obnovljen, črte so nove, na sredini
telovadnice pa je velik znak OŠ Sostro. Nabavili so IKT opremo, nujno za opravljanje dela učiteljev na
daljavo. Nekaj otrokom so tudi omogočili izposojo opreme. Na predmetni stopnji so zamenjali stole
in mize (delno samo plošče).
Predstavniki staršev smo bili seznanjeni s poročilom o delu šole v preteklem šolskem letu.

Ad. 6)
> Kljub razmeram so predvidene vse dejavnosti, tudi nadstandardne. Slednje pri morebitnem delu na
daljavo ne bodo izvedene. Predmetna področja so prilagodila učne načrte tako, da imajo scenarij
vsebin za delo na šoli in delo doma (nujne vsebine).
> Otroke v šoli učijo rokovanja z računalnikom, da bodo v primeru dela od doma karseda samostojni.
> Načrti za ekskurzije v tujino so zaenkrat opuščeni, so pa načrtovani vsi redni tabori, s CČOD-ji je vse
dogovorjeno, poletni tabor za 5. razrede je že bil izveden v začetku septembra.
> ŠOLSKI KOLEDAR:
1. redovalna konferenca: 1. 2. 2021
Redovalna konferenca za 9. razrede: 14. 6.
Zaključek za 9. razrede: 15. 6.
Redovalna konferenca za ostale: 21. 6.
Zaključek za ostale: 24. 6.
Zaključna ekskurzija za 9. razrede bo. Če ne bo šlo drugače, bo spet v domačem kraju.
> KORONA: vse se izvaja v skladu s priporočili NIJZ. Na šoli še ni bilo potrjenega primera. Ravnateljica
opozori, da v primeru kakršnega koli suma obdržite otroka doma.
> ERASMUS+: preteklo šolsko leto so zaključili na daljavo. Ni še jasno, kaj bo z letalskimi kartami.
> HIŠNI RED: uvedli so nekaj sprememb. Predmetna stopnja ostaja v čevljih še cel oktober. Šolski
zvonec je preurejen. Prva malica je zaradi razporeditve kosil že po 1. šolski uri, drugi daljši odmor je

po 3. šolski uri. Sledimo vodilu, da so otroci čim bolj v matični učilnici. Ko se na predmetni stopnji
selijo, se za njimi razkužijo učilnice. Umivanje rok je konsistentno, to naj postane trajno pravilo.
> OBVESTILO: Šola je odprta od 6. ure naprej. Vozačem ni treba čakati pred šolo. Vstop v šolo po 6.45
velja le za tiste, ki pridejo peš.
> OBVESTILO: Dnevno naročanje kosil je še vedno možno, vendar osebno ali preko maila pri Tjaši
Hitti do 8. ure.
Predstavniki staršev smo bili seznanjeni z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/2021.

Ad. 7) Predlogi in razno
POBUDA PREDSEDNICE: Predstavniki razredov naj si priskrbijo kontakte staršev v razredu, da lažje
komunicirajo glede idej, predlogov in vprašanj. Takoj, ko se v razredu pojavijo težave, naj starši o
tem povedo, predsednica pa težave reši z vodstvom in o tem tudi redno poroča.

VPRAŠANJE: V 8. razredih se pojavi težava z nizkimi ocenami in izpostavljanjem določenih učencev s
strani učitelja Draba.
ODGOVOR: Ravnateljica se bo z učiteljem pogovorila nemudoma, ko se vrne z bolniške odsotnosti.

VPRAŠANJE: Kako rešiti situacijo, ko stoječe avtobuse prehitevajo nestrpni vozniki? + Kako opozoriti
voznike, da v okolici šole ni primerna uporaba telefona med vožnjo?
ODGOVOR: Ravnateljica bo poklicala na policijo in predlagala morebitno začasno prisotnost policije.
Možnost je tudi, da v tem času promet nadzoruje hišnik. Opozorilne napise za voznike bodo izdelali
na razredni stopnji.

VPRAŠANJE: Ali lahko otroci, ki so v katanteni ali na daljši odsotnosti, gradivo prejmejo od učitelja?
ODGOVOR: Ravnateljica spodbuja medsebojno pomoč med otroki, vendar naj se morebitne težave
pri pridobivanju gradiva rešujejo z učitelji. Ravnateljica jih bo prosila, da v takšnih primerih gradivo
pošljejo oni.

VPRAŠANJE/POBUDA: V 7. razredu se je pojavilo nasilje dečka nad deklicami. Razred se zahvaljuje za
hitro ukrepanje strokovne službe, vendarle pa prosijo, da bi se učitelji bodisi v razredu bodisi v
posebnih delavnicah dotaknili ozavešščanja učencev o nasilju in odzivih na njih. Pobuda je, da bi se o
tem pogovarjali tudi v šoli od 1. razreda naprej.
ODGOVOR: Po načrtu preventive se izvajajo številne podporne dejavnosti, denimo o razvoju
samopodobe. Predlog vodstvo vzame v obzir in se o tem pogovori z učitelji.

VPRAŠANJE/POBUDA: Med 13. 45 in 15.45 do Janč ni avtobusne povezave. Ali je kakšna možnost, da
se uvede nov kombi med tem dolgim obdobjem?
ODGOVOR (Barbara Ambrož): Teh otrok, ki morajo čakati 2 uri, je manj kot za en kombi, zato bomo
na MOL vložili pobudo za dodaten kombi po 7. šolski uri.

VPRAŠANJE: Kje lahko učenci, ki čakajo na prevoz, opravljajo domače naloge?
ODGOVOR: Zanje je vsak dan od 6. šolske ure dalje na voljo ena od učilnic v spodnjem nadstropju
novega dela. Razpored prostih učilnic je izobešen.

VPRAŠANJE: Ali bo šola kupila vizirje?
ODGOVOR: Za razrede, v katerih so gluhi ali naglušni otroci, so že kupljeni.

VPRAŠANJE: Ali se na OŠ Sostro podpisujejo izjave staršev, ki želijo, da otroci ne nosijo mask?
ODGOVOR: Izjav se ne podpisuje, vsak primer rešujejo posebej. Podpirajo dialog in zaupanje v starše,
da v šolo ne pošiljajo bolnih otrok.

POBUDA: Otroci doživljajo zaradi grožnje okužbe, mask in protokolov stiske. Naj bodo učitelji pozorni
na morebitne znake stisk.
ODGOVOR: Skupaj z učitelji se trudijo, da otroci ne bi bili prestrašeni. Tega ne predstavljamo kot
nekaj grozljivega, ampak kot del življenja. Šola pa je pripravljena na morebitno karanteno
posameznika ali oddelka.

VPRAŠANJE: Zakaj v 9. razredu morajo nositi maske ves čas?
ODGOVOR: Ni treba in jih tudi ne. Imajo dovolj prostora (in oddelki so dovolj majhni), da lahko
vzdržujemo varno razdaljo v razredu. Posamezniki zaradi lastne odločitve nosijo maske ves čas.

VPRAŠANJE: Zakaj otroci v času športne vzgoje ne morejo nositi športnih copatov, ampak le copate.
RAVNATELJICA: To je že ustaljena praksa, ki je ne bomo prekinjali. Vsi otroci si ne morejo privoščiti
več parov superg, šola pa želi vsem zagotoviti enako izhodišče, enake možnosti za vse. Učitelji vzgojo
prilagodijo tako, da je izvedljiva v copatih. Ko so otroci udeležijo krožkov (izvenšolskih dejavnosti), pa
so superge seveda dovoljene.

VPRAŠANJE: Zakaj na OŠ Prežganje ni krožkov?

ODGOVOR: Na voljo so ročna dela, dramski krožek, pravljični krožek in folklora. Je pa šola pri
ponudbi krožkov omejena s številom učiteljev. Izvedejo lahko aktivnosti, ki jih izvajajo prisotni
učitelji. Manj učiteljev pomeni tudi manj možnosti.

VPRAŠANJE: Ali je možno jutranji prevoz iz vasi Pance do PŠ Lipoglav urediti nekoliko kasneje? Kombi
jih pobere že pred 7. uro.
ODGOVOR (Barbara Ambrož): V PŠ Lipoglav se vozi največji delež otrok in vseh žal ne moremo
pripeljati tik pred začetkom šole. Obstoječi kombiji imajo že zdaj preveč voženj in manevsrkega
prostora za takšne spremembe žal ni.

ZAHVALA: 9. razred se zahvaljuje za možnost izposoje računalnikov v času izolacije.

Sestanek je bil zaključen ob 19. 35.

Zapisala:
Anja Leskovar
Predsednica Sveta staršev

Sostro, 2. 10. 2020

Priloge:
- Poročilo dela Sveta starševa za ŠL 2019/2020
- Načrt dela Sveta staršev za ŠL 2020/2021
- Lista prisotnosti

