Podružnične šole:
 Dolenja Trebuša
 Podmelec
 Šentviška Gora
 Vrtec

Številka: 900-2/20015-6

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev OŠ Dušana Muniha Most na Soči v šolskem
letu 2014/15
Čas: torek, 2. junij 2015, ob 17.00
Kraj: učilnica biologije, OŠ Most na Soči
Prisotni: Rosana Brišar, Sara Burgar, Suzana Brešan, Tomaž Kragelj, Nevenka Vidmar Bevčar,
Petra Rovšček, Mojca Kovačič, Borut Gabršček, Romana Krivec, Vesna Velikonja, Mojca Gabršček
Kokošin, Vlado Trost, Ciril Makovec, Romana Svetičič, Agnes Kozorog.
Odsotnost so opravičili: Katja Podgornik, Ana Golob Mavri, Nives Laharnar, Tina Koder
Odsotnosti niso opravičili: Borut Kranjc, Metod Eržen, Belki Parada Diaz
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta staršev
3. Pregled dela na šoli januar–maj (poroča ravnatelj)
4. Odločanje o soglasju k predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv (najprej poročanje o izpolnjenosti del. zvezkov po razredih v šol. letu 2014/15,
primerjava letošnje cene z lansko, odgovori na predhodno zastavljena vprašanja v zvezi s
spremembami, razlaga povabljenih učiteljev in odločanje o soglasju k predlogu skupne
nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv)
5. Poročilo o delu v šolskem skladu in kratka predstavitev dobre prakse drugih OŠ
6. Poročilo o delu sveta zavoda
7. Poročilo o delu v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih OŠ
8. Poročilo o delu v zvezi aktivov svetov staršev Slovenije
9. Razno (odgovori na predhodno zastavljena vprašanja, drugo)
K 1:
Predsednik Vlado Trost je vse prisotne lepo pozdravil, nato je preveril sklepčnost. Ugotovljena je
sklepčnost. Na seji je večina članov sveta staršev. Predsednik je v potrditev predlagal dnevni red
seje.
Sklep 11: Člani sveta staršev soglasno sprejmejo dnevni red.
K 2:
Predsednik sveta staršev osveži spomin članov sveta staršev in preleti sklepe zapisnika 2. redne seje
sveta staršev ter predlaga njegovo potrditev.
Sklep 12: Soglasno je bil potrjen zapisnik 2. redne seje sveta staršev.

K 3:
Ravnatelj je podal poročilo:
- vsi programi (obvezni, razširjeni in nadstandardni) potekajo po načrtih
- izveden je bil tradicionalni pohod po Kosmačevi učni poti
- OŠ Most na Soči bo skupaj z drugimi organizatorji organizirala prireditve ob obletnici smrti
narodnega junaka Dušana Muniha
- šola je v tem obdobju uspešno prestala notranjo in zunanjo presojo certifikata kakovosti, ki je
pokazala, da se kakovost na naši šoli dviguje
- šola je pod pokroviteljstvom kajakaškega kluba gostila Marka Juhanta, avtorja knjig o vzgoji otrok
in predavatelja, ki je požel veliko zanimanja in odobravanja prisotnih staršev
- OŠ Most na Soči je organizirala tudi dobrodelni turnir trojk, gostila slavnostno sejo občine
Tolmin, pridobila je naziv Kulturna šola 2015, rezultati tekmovanj pa se še zbirajo
K 4:
Najprej je gospa Agnes Kozorog predstavila interaktivni dodatek k delovnemu zvezku za 8. razred
ter delovni zvezek in interaktivni dodatek za 9. razred. Povedala je, da je založnik v interaktivnem
dodatku, do katerega bodo imeli učenci dostop celo šolsko leto, zelo natančno in nazorno prikazal
določene procese, ki si jih otroci sicer zelo težko predstavljajo.
Sledilo je poročanje o izpolnjenosti delovnih zvezkov po razredih. Delovni zvezki so bili izpolnjeni
90–100 %
Sklep 13: Starši so soglasno ugotovili, da so bili delovni zvezki upravičeni in potrebni za doseganje
učnih ciljev.
Nato se je predsednik zahvalil ravnatelju za izredno hitro seznanitev sveta staršev s seznamom in
skupnimi cenami delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/16. V nadaljevanju je
izpostavil zaznane spremembe med seznamoma za šolsko leto 2014/15 in 2015/16, zato je
ravnatelja zaprosil za razlago:
1) V petem razredu se je skupna cena delovnih zvezkov zvišala za 28 % (21 €). Razlog sta dva
delovna zvezka RADOVEDNIH PET za družbo (9 €) in za glasbo (12 €), ki jih v šolskem letu
2014/15 učenci niso uporabljali.
2) V šestem, sedmem in osmem razredu so se skupne cene delovnih zvezkov znižale. Posamična
delovna zvezka za književnost in jezik sta se nadomestila z enim kombiniranim. Starši sicer res
zasledujemo skupne cene, a zelo pomembno, če ne najpomembnejše, nam je znanje, ki ga naši
otroci pridobijo.
Ravnatelj je skupaj s strokovnim timom sprejel odločitev, da se:
- delovni zvezek Radovednih pet za družbo izloči iz seznama delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za šolsko leto 2015/16 in se kot doslej pri pouku družbe uporabljajo predpripravljeni delovni
listi,
- delovni zvezek Radovednih pet za glasbo izloči iz seznama delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za šolsko leto 2015/16 in kot tak nadomesti star neuporaben učbenik za glasbo. Navedeni
delovni zvezek se nabavi iz sredstev učbeniškega sklada.
V zvezi z delovnimi zvezki za 6., 7. in 8. razred pa je ravnatelj prenesel pojasnilo učiteljic
slovenskega jezika, da so novi zvezki bolj sistematično urejeni po vsebinskih sklopih kot stari in kot
taki bolj uporabni.
Predsednik je vse prisotne pozval k odločanju o soglasju k novemu predlogu skupne nabavne cene
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/16.

Sklep 14: Predstavniki staršev so podali soglasje k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/16.
K 5:
O delovanju šolskega sklada poroča ravnatelj, ki opozori, da je težko govoriti o natančnih številkah,
ker so različne šole v naravi še v teku, nato pa pove, da je bilo na šolski sklad vloženih 24 prošenj
za subvencijo ŠN, od katerih jih je bilo ugodno rešenih 22 (torej vse, ki so bile do subvencije
zakonsko upravičene) pa tudi subvencije za plačila prevozov so bile ugodno rešene. Bolj natančno
bo ravnatelj poročal na prvi seji sveta staršev v novem šolskem letu.
Gospod ravnatelj poudari, da je poraba denarja v šolskem skladu transparentna. Če koga karkoli
zanima v zvezi z upravljanjem sklada (razen osebnih podatkov), se lahko obrne na predsednico
sklada Darjo Sivec ali ravnatelja osebno. Predstavniki staršev v šolskem skladu so Mojca Rejc,
Tadeja Bičič in Darja Obid.
Predsednik sveta na koncu pove, da je bil na seminarju o upravljanju in delovanju šolskih skladov v
organizaciji ZASSS na Osnovni šoli Lesce. V okviru seminarja je bilo predstavljenih več primerov
dobre prakse in zelo uporaben se mu je zdel primer zbiranja sredstev v osnovni šoli Lesce. Starši
otrok iz osnovne šole Lesce namenjajo 0,5 % svoje dohodnine preko SKLAD-a 05 v šolski sklad.
Na ta način zberejo cca 1.000 evrov. Predlagal je, da bi bilo pametno premisliti o takšni možnosti
zbiranja denarja, s katerim bi lahko pomagali finančno šibkejšim družinam.
K 6:
Poroča članica sveta zavoda Petra Rovšček:
 30. 9. je svet zavoda zasedal na 6. seji sveta, kjer je prisluhnil poročilu o realizaciji LDN
(letni delovni načrt) za 2013/2014, predstavitvi LDN za 2014/2015, predstavitvi sprememb
finančnega načrta zaradi nadomestne zaposlitve učiteljice, sprejel je soglasje za nadomestno
zaposlitev in potrdil cenik za tržni program OŠ Most na Soči,
 21. 10. je potekala 9. korespondenčna seja sveta zavoda; člani sveta zavoda smo dali
soglasje k zaposlitvi dveh pomočnic v vrtcu za določen čas (nadomeščanje porodniškega
dopusta),
 2. 2., 10. korespondenčna seja; sprejeli smo sklep v zvezi s poplačilom druge polovice ¾
plačanih nesorazmerij (terjatev MIZŠ),
 12. 2. smo v korespondenčni seji dali soglasje za zaposlitev pomočnice v vrtcu za določen
čas zaradi povečanega števila otrok,
 19. 2. smo se člani zavoda zbrali na 7. redni seji sveta zavoda OŠ Most na Soči in
obravnavali letno poslovno in finančno poročilo za l. 2014, poročilo in plan šolskega in
učbeniškega sklada, polletni pregled realizacije LDN šole in vrtca, poročilo inšpekcijskega
pregleda in potrdili spremembe Poslovnika v skladu z ugotovitvami komisije ter ocenili
delovno uspešnost ravnatelja.
Gospod ravnatelj ob poročilu še pojasni, da plan za leto 2015 še ni sprejet, ker je prišlo do
zakonskih sprememb in je bilo treba čakati na sprejem občinskega proračuna (21. maj), v roku 60
dni bo šola plan sprejela.
K 7:
Poročilo je pripravil Tomaž Kragelj, podpredsednik Aktiva svetov staršev zgornje
severnoprimorskih osnovnih šol (v nadaljevanju ASSZSpOŠ).
V Aktiv so vključeni sveti staršev 9 sosednjih osnovnih šol, in sicer: OŠ Bovec, OŠ Simona
Gregorčiča Kobarid, OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Dušana Muniha Most na Soči, OŠ Simona

Kosa Podbrdo, OŠ Čepovan, OŠ Kanal, OŠ Cerkno in OŠ Spodnja Idrija. Predsednik aktiva je
Vlado Trost.
V letu 2014/2015 so imeli dve seji. Prvo jeseni v organizaciji OŠ Bovec na podružnični šoli Žaga in
drugo spomladi v organizaciji OŠ Kanal v prostorih HE Doblar, na katerih so obdelali:
 delo v svetih staršev po vključenih osnovnih šolah
 oglaševanje v šoli
 skupne cene delovnih zvezkov in druga učna gradiva (dobre prakse, analiza skupnih cen)
 rezultate NPZ
 nadstandardne programe (potrjevanje, dobre prakse)
 začasno ustavitev učne pomoči
 nasilje v šolah in odziv na dogodke v Desklah
 poročila z različnih delavnic in
 poročilo s skupščine ZASSS
K 8:
Poročilo je pripravil Vlado Trost, član koordinacije Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (v
nadaljevanju ZASSS). Zvezo sestavljajo Aktivi. V ZASSS je vključenih 15 aktivov, ki predstavljajo
50 % vseh slovenskih osnovnih šol. Najvišji organ ZASSS je koordinacija ZASSS, ki ji predseduje
dr. Anton Meden.
ZASSS je
- imela 6. 10. 2014 sestanek koordinacije ZASSS na OŠ Ledine v Ljubljani, na katerem smo
obravnavali načrt dela za šolsko leto 2014/15
- 13. 10. 2014 v sodelovanju z MIZŠ organizirala seminar o upravljanju in delovanju šolskih
skladov na OŠ Lesce. Seminarja se je udeležilo 27 deležnikov iz 22 šol, med nami so bili
tudi ravnatelji in strokovni sodelavci šol.
- 15.11.2014 v organizaciji Goriškega Aktiva na OŠ Milojke Štrukelj organizirala razširjeni
sestanek koordinacije. Na delovnem srečanju je ovrednotila organizacijo dela v aktivih iz
Zveze.
- 1. 12. 2014 v organizaciji našega Aktiva (ASSZSpOŠ) na OŠ Dušana Muniha Most na Soči
organizirala Seminar dajanja soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah.
- 9. 3. 2015 v sodelovanju z MIZŠ organizirala seminar o imenovanju staršev v svete staršev
in druge organe šole v Ljubljani.
- imela 9. 3. 2015 sestanek koordinacije na MIZŠ v Ljubljani. Sestanek je bil namenjen
pregledu aktualnega dogajanja in pripravi na posvetovanje in zasedanje Skupščine.
Koordinacija je v skladu s Pravili delovanja ZASSS na osnovi predlogov aktivov oblikovala
kandidatno listo za predsednika in dva podpredsednika ZASSS za obdobje 2015–2017.
Koordinacija je ustanovila dve delovni skupini (v nadaljevanju DS). DS za merila (DS M)
bo obravnavala problematiko meril za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa (eden izmed
članov sem tudi sam), DS za obravnavo vsebin s področja posebnih potreb (DS PP) pa bo
obravnavala vsebine s področja izobraževanja učencev z omejitvami, učencev s
primanjkljaji in nadarjenih učencev.
-

21. 3. 2015 smo se člani ZASSS srečali na šestem rednem zasedanju Skupščine v
organizaciji OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ob tem smo organizirali tudi
posvetovanje z naslovom "Starši staršem".
ZASSS se je priključil Aktiv svetov staršev zahodno dolenjske regije.

Skupščina je izvolila tudi novo vodstvo. Za predsednika ZASSS je bil ponovno izvoljen dr.
Anton Meden (ASSOŠDKR), za podpredsednika pa dr. Tonica Bončina (ASSMOŠ) in
Vlado Trost (ASSZsPOŠ).
ZASSS o vsem, kar se dogaja v ZASSS in vseh dolžnostih ter pravicah staršev, redno mesečno
obvešča z E-NOVICAMI. Ob tem je predsednik apeliral na vse prisotne predstavnike staršev, da Enovice prepošljejo slehernemu staršu otrok njihovih razredov.
E-naslov ZASSS je: http://www.zasss.si/
K 9:
Pod razno je predsednik najprej predstavil pohvale, ki so jih starši namenili:
- ravnatelju za profesionalnost in brezmejno predanost,
- psihologinji za profesionalni odnos in prijaznost,
- okolici šole, ki je uporabna in lepo urejena,
- jedilnikom, ki so vedno boljši in bolj pestri.
Nato pa so sledile pripombe in vprašanja staršev:
 na vprašanje, kdaj bo uveden 1. tuji jezik v drugi razred, je ravnatelj odgovoril, da se naša
šola ni prijavila, ker nima za to usposobljenega kadra, poleg tega pa je že zdaj prijavljenih
več šol kot je na ministrstvu sredstev za ta namen,
 v 4. razredu imajo nekateri učenci težave z urejenostjo kleščnih map in nekateri starši so
mnenja, da bi bili za otroke pri tej starosti primernejši navadni zvezki. Ravnateljevo mnenje
je, da otrok ne smemo podcenjevati in zniževati zahtev, temveč vztrajno spodbujati k
urejenosti in disciplini. Kleščne mape po njegovem strokovnem mnenju prispevajo k
izgradnji kognitivne mreže,
 glede gugalnic; šola je že poskrbela za nabavo nefiksnih gugalnic, ki jih bo še več naslednje
šolsko leto,
 kljub pohvalam nekaterih staršev na jedilnike, so nekateri drugi še vedno mnenja, da so na
drugih OŠ jedilniki boljši. Gospod ravnatelj pove, da je uvajanje sprememb vedno težavno,
ker je vedno kdo, ki je nezadovoljen. Opozori tudi na uvedeno novost, da učenci različnih
razredov enkrat mesečno sami sestavijo šolski jedilnik, ki je bila pri učencih in učenkah zelo
dobro sprejeta.
 vprašanje o angleškem jeziku kot izbirnem predmetu v 1. triadi: ravnatelj pove, da sta
učiteljici angleškega jezika polno zasedeni (imata izpolnjeno kvoto ur) in bi potrebovali
dodaten kader, za kar pa ni sredstev,
 gospod ravnatelj za konec seznani predstavnike staršev, da je naša šola ena izmed šestih
slovenskih šol, ki je že osmo leto zapored nosilka certifikata kakovosti.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo zaključil ob 19:40.

Zapisala: Petra Rovšček

Predsednik: Vlado Trost

