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DNEVNI RED
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 3. redne in 1. dopisne seje sveta staršev
3. Pregled dela na šoli april - junij (poroča ravnatelj)
4. Odgovor na 14. točko 3 redne seje – nasilje med vrstniki (poroča ravnatelj)
5. Odločanje o soglasju h predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv. (Najprej poročanje o izpolnjenosti delovnih zvezkov po razredih v
šolskem letu 2013/14, primerjava letošnje skupne cene z lansko, odločanje o soglasju
h predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, za konec
pa še kratka razprava in stališče sveta staršev do iniciative učbeniki)
6. Izvolitev dveh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo zavoda
7. Predstavitev prenovljenega poslovnika, morebitne pobude, popravki, spremembe,
uskladitev odprtih vprašanj in glasovanje o sprejemu poslovnika.
8. Uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred osnovne šole in sodelovanje staršev pri projektu
9. Pregled izvajanja smernic v zvezi z oglaševanjem na šoli.
10. Dajanje soglasja k nadstandardnim programom (predlogi in debata).
11. Poročilo v zvezi s projektom aktivnega preživljanja počitnic naših otrok
12. Poročilo z druge seje Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol v
šolskem letu 2013/14 z dne 29.5.2014
13. Poročilo s 13 seje koordinacije Zveze aktivov svetov staršev Slovenije z dne 9.9.2014
14. Razno (odgovori na predhodno zastavljena vprašanja: podeljevanje mišk v
podaljšanem bivanju, ...)

K 1.: Potrditev dnevnega reda
SKLEP št. 12: Vsi prisotni člani so soglasno potrdili predlog dnevnega reda.
K 2.: Potrditev zapisnikov 3. redne in 1. dopisne seje sveta staršev
SKLEP št. 13: Oba zapisnika sta bila soglasno potrjena s strani prisotnih članov.
K 3.: Pregled dela na šoli april - junij (poroča ravnatelj)
- projekt podari Malico: aprila je šola prejela 469,40 €, maja pa 12,10 €. Aprila so trem
učencem plačali kosila v vrednosti 121,00 € in enemu učencu poravnali stroške
športnega dneva - 16,40 € ter enemu učencu »dan dejavnosti« v vrednosti 16,42 €.
Maja so štirim učencem plačali kosila v vrednosti 215,00 €.
- realizacija dejavnosti v aprilu, maju in juniju: dnevi dejavnosti tečejo po LDN-ju,
- na šoli je potekalo predavanje o nasilju za učence,
- z ekipo ŠKL-ja so se uvrstili na mednarodni finale v igri med dvema ognjema,
- izvedli so pohod po KUP-u,
- pripravili so skupni koncert OPZ in MePZ D. Munih,
- nadaljuje se zaključevanje projektov,
- zbirajo se še rezultati tekmovanj (zlata, srebrna in bronasta),
- projekt »siti besed« je v teku.
Pobude za subvencioniranje naj predstavniki staršev ali starši še naprej posredujejo
šolski svetovalni službi. Novost je pri plačevanju položnic-javna občinska blagajna.
Šola je imela zunanjo presojo - kakovost za prihodnost SIQ. Ugotovljeno je bilo, da
zadovoljstvo med učenci in starši raste, šola nenehno izboljšuje svoje delo na podlagi
dobrih praks in hospitacij. Presoja je vsebovala še priporočila, ki jih je šola predvidela
že vnaprej in je niso presenetila. Ocena je bila pričakovana. Iz zapisnika o presoji je
razvidna potrditev presojevalca, da zavod dobro in kvalitetno dela.
- plan investicij za počitnice: energetska sanacija telovadnice, zaprtje kanala na
zgornjem teniškem igrišču, senzorji v spodnjem hodniku, stopnice do igrišča bodo
obnovljene po sanaciji telovadnice, novi stoli in mize za 3. in 4. razred na centralni
šoli, redno beljenje šolskih hodnikov, sanacija igralnice v Podmelcu zaradi izliva vode.
- kadrovsko-finančni plan dela za 2014: sklep za višino sredstev, ki jih lahko porabimo,
načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu, minimalne zaposlitve (slavist bo
zaposlen za 80% in druga strokovna delavka v Dolenji Trebuši), skupine v PB so
polne, z dopolnjevanjem predmetnih učiteljev, fleksibilni predmetnik KEM (31.12.2014
se upokoji učiteljica KEM) Nov razpis za učitelja kemije, bo v šolskem letu 2015/2016.
- NPZ (nacionalno preverjanje znanja) za 6. in 9. razred. Na dan seje sveta staršev
ravnatelj še ni razpolagal s podatki o republiškem povprečju, zato bo ta točka
podrobneje obdelana na naslednjem svetu staršev.
- NIP (neobvezni izbirni predmeti): na šoli se bodo po izboru učencev izvajali naslednji
neobvezni izbirni premeti:
- na Mostu na Soči: tehnika,
- v Dolenji Trebuši: šport,
- na Šentviški gori: računalništvo,
- v Podmelcu je bila interesna dejavnost ponujena, vendar pa je bilo število učencev za
oblikovanje skupine premajhno (niso se vsi odločili, po zakonu mora biti vključenih
najmanj 5 učencev). Zato se interesna dejavnost v Podmelcu ne bo izvajala.
- vpis v srednje šole: na gimnazijo se je vpisalo 22%, na druge štiriletne in strokovne
šole 53%, na poklicne triletne šole pa 25% učencev.
K 4.: Odgovor na 14. točko 3. redne seje – nasilje med vrstniki (poroča ravnatelj)
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Ravnatelj je poročal o rešitvi problema, ki ga je na 3. redni seji izpostavila predstavnica
8 razreda. Izvedenih je bilo več individualnih pogovorov. Večkrat se je sestal tudi
vzgojni tim in na koncu razrešil konflikt med učenkama. Že v času, ko je predstavnica o
tem poročala na svetu se je konflikt že razreševal. Manjkal je samo še formalni sklep,
ki sta ga učenki dosegli z neformalnim medsebojnim dogovorom.
K 5.: Odločanje o soglasju h predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv. (Najprej poročanje o izpolnjenosti delovnih zvezkov po razredih v šolskem
letu 2013/14, primerjava letošnje skupne cene z lansko, odločanje o soglasju h
predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, za konec pa
še kratka razprava in stališče sveta staršev do iniciative učbeniki)
Predstavniki sveta staršev so vse starše pred sejo sveta staršev pozvali, da preverijo
izpolnjenost delovnih zvezkov. Na seji sveta staršev so predstavniki staršev predstavili
izpolnjenost delovnih zvezkov po posameznih razredih. Izpolnjenost delovnih zvezkov
po razredih je bila med 85 in 90% na nižji stopnji in med 80 in 85% na višji stopnji.
Predsednik sveta staršev je pripravil primerjavo letošnje skupne nabavne cene
delovnih zvezkov z lansko in ugotovil, da so vsi delovni zvezki za šolsko leto 2014/15
enaki lanskim ter da so se skupne cene delovnih zvezkov za vseh devet razredov
dvignile za 2,8 % iz 528,68 € za leto 2013/14 na 253,5 € za leto 2014/15
Na seji je predsednik poročal tudi o stališču sveta staršev do iniciative učbeniki. Svet
staršev osnovne šole Dušana Muniha se na izredni dopisni seji zaradi premalo
sodelujočih predstavnikov (manj kot pol) ni opredelil do vprašanja ali podpiramo
iniciativo za poenotenje učbenikov in delovnih zvezkov v javnih osnovnih šolah.
V nadaljevanju je bila podna skupno misel, da bi moralo biti učbenikov in delovnih
zvezkov manj, predvsem pa bi morali biti kvalitetnejši.
V prihodnjem šolskem letu na MIZS, kot pilotni projekt nastaja baza podatkov delovnih
zvezkov in učbenikov. V zvezi z interaktivnimi učbeniki pa je za enkrat mnenje, da ne
morejo nadomestiti dobre učiteljeve razlage in zapisa v zvezku. Vse to naj bi bili le
pripomočki za učenje. Učitelj podaja znanje, otrok pa naj bi svoje zanje s temi
pripomočki utrjeval.
SKLEP št. 14: Predstavniki staršev so podali soglasje k skupnim nabavnim cenam
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2014/2015.
K 6.: Izvolitev dveh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo zavoda
Pritožbeno komisijo sestavlja 10 članov in ima mandat 4 leta. Šest članov predstavljajo
člani zaposlenih na OŠ Most na Soči, dva predstavnika sta starša in dva predstavnika
sta zunanja. Za vsako pritožbo se skliče 5 članov. Pritožbeni komisiji je potekel
mandat, zato:
SKLEP št. 15: Predstavniki staršev so soglasno izvolili Tomaža Kragelj In Andreja
Fortunat za člana pritožbene komisije zavoda.
K 7.: Predstavitev prenovljenega poslovnika, morebitne pobude, popravki, spremembe,
uskladitev odprtih vprašanj in glasovanje o sprejemu poslovnika
SKLEP št. 16: Člani sveta staršev so soglasno sprejeli nov poslovnik sveta staršev OŠ
Dušana Muniha Most na Soči. Poslovnik je bil sprejet 9. junija 2014 in začne veljat
naslednji dan po sprejemu.
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K 8.: Uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred osnovne šole in sodelovanje staršev pri projektu
OŠ Dušana Muniha v šolskem letu 2014/15 k temu projektu ni pristopila. Šola se
zaveda, da se bo v šolskem letu 2016/17 začel izvajati pouk prvega tujega jezika v
drugem razredu. Trenutno vodstvo šole ob kadrovski podhranjenosti, pomanjkanju
učiteljev s primerno izobrazbo in nejasnosti izobrazbenih kriterijev, ki jih morajo
izpolnjevati učitelji ter direktive MIZS za letno zmanjševanje zaposlenih za 1% ne vidi
možnosti uvedbe. Šola še ni imenovane šolske projektne skupine.
SKLEP št. 17: Odločitev o imenovanju projektne skupine za uvedbo prvega tujega
jezika v drugi razred osnovnih šol se prenese v obdobje ponovnega razpisa za ta
projekt.
K 9.: Pregled izvajanja smernic v zvezi z oglaševanjem na šoli
Šola izvaja smernice v zvezi z oglaševanjem na šoli. V naslednjem šolskem letu se
bodo vse stvari oglaševale izključno na prostorih določenih za oglasna gradiva. Na
prvem roditeljskem sestanku se bo starše seznanilo, kje se bodo nahajale oglasne
tiskovine in drugi reklamni materiali. Prvi razred bo imel svoj prostor, za ostalo nižjo
stopnjo bo pri vhodu pred stopniščem na levi strani in višja stopnja ga bo imela pri
glavnem vhodu pred stopniščem na levi strani ter na stopnišču pred telovadnico).
K 10.: Dajanje soglasja k nadstandardnim programom (predlogi in debata)
Najprej je predsednik sveta staršev predlagal, da bi šola predstavnike staršev in
posledično starše pred koncem šolskega leta obvestila o nadstandardnih programih za
prihodnje šolsko leto. Učitelji morajo te programe tako ali tako načrtovati v naprej (v
tem šolskem letu za prihodnje šolsko leto). Starši bi lahko na ta način pravočasno
opozorili na morebitne omejitve ali podali drugačne predloge.
SKLEP št. 18: Ravnatelj se je zavezal, da bo v šolskem letu 2014/15 na zadnji seji
sveta staršev predstavil predlagane nadstandardne programe za šolsko leto 2015/16.
Predstavniki staršev bodo na zadnji seji odločali o soglasju k predlaganim
nadstandardnim programom.
V nadaljevanju je ravnatelj predstavil pomen standardnih, razširjenih in nadstandardnih
programov. Nato je predsednik sveta staršev spomnil zbrane predstavnike staršev, da
je med drugim pravica staršev, da predlagajo nadstandardne programe.
SKLEP št. 19: Predstavniki staršev od staršev svojih razredov pridobijo predloge
nadstandardnih programov. Predsednik sveta staršev do 30. junija 2014 predlagane
nadstandardne programe posreduje ravnatelju.
K 11.: Poročilo v zvezi s projektom aktivnega preživljanja počitnic naših otrok
V skladu s Sklepom št. 11. se je do 25. aprila 2014 vrnilo 45 anketnih lističev. Iz
vrnjenih anketnih lističev je bilo razvidno:
- 7 otrok bo potrebovalo varstvo med počitnicami
- 17 dni bi bili starši pripravljeni pomagati, od tega bi pomagala tudi dva starša, ki ne
rabita varstva.
Starši so v zvezi s projektom naslednjega mnenja:
- 7 staršev je pohvalilo projekt,
- 17 jih je mnenja, da je projekt dobrodošel oziroma, da je dobra ideja
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- 2 starša pa sta mnenja, da imajo otroci dovolj aktivnosti že čez šolsko leto in da
komaj čakata počitnice.
SKLEP št. 20: Svet staršev je ugotovil, da bo potrebno drugo leto prej pristopit k
projektu in vključiti tudi otroke iz podružničnih šol, ter predlagati že izdelane vsebine.
K 12.: Poročilo z druge seje Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol
v šolskem letu 2013/14 z dne 29.5.2014
Druga seja Aktiva sveta staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol (v
nadaljevanju Aktiv) je bila na podružnični šoli Šebrelje. Podružnična šola Šebrelje je v
kraju Šebrelje edina kulturna vez lokalnega prebivalstva s svetom. To podružnico
obiskuje 12 otrok od 1. do 6. razreda. Otroci za prebivalce Šebrelj pripravljajo kratke
igre, skeče, recitale in glasbene točke ob raznih kulturnih in drugih praznikih. Otroci so
se tudi članom Aktiva predstavili s kratkim kulturnim programom. V nadaljevanju so si
člani Aktiva ogledali arheološki park Divje babe.
Na rednem delu seji se je Aktivu pridružil nov svet staršev. Pridružil se je svet staršev
osnovne šole Spodnja Idrija. Aktiv od 29.5.2014 sestavlja devet svetov staršev
osnovnih šol.
V nadaljevanju smo izmenjali izkušnje in dobre prakse v zvezi:
- s soglasjem k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv,
- s soglasjem k nadstandardnim programom
Izmenjali smo izkušnje v zvezi z uvajanjem 1. tujega jezika v drugi razred osnovne
šole. Govorili smo tudi o soudeležbi staršev v vzgojnem poslanstvu šole. Pod razno pa
smo izmenjali izkušnje v zvezi s prehrano na naših šolah. V glavnem šole nimajo
visoke tehnologije za evidentiranje v zvezi s prehrano, razen dveh šol ki imata sistem
čip kartic. Uvajanje čip kartic je drago in uporaba večkrat neživljenjska (npr. če je bila
malica odjavljena zaradi bolezni in je ni bila spet prijavljena, s čip kartico ne moreš do
malice), zato smo se starši zavezali, da bomo, če je potreba pravočasno in redno
odjavljali in prijavljali malice in kosila.
K 13.: Poročilo s 13. seje koordinacije Zveze aktivov svetov staršev Slovenije z dne
9.6.2014
Sejo je vodil Anton Meden, predsednik ZASSS. Seje so se udeležili tajnik Janko
Korošec in predsedniki naslednjih aktivov: Aktiv svetov staršev osnovnih šol
domžalsko-kamniške regije, Aktiv svetov staršev osnovnih šol pod Krvavcem, Aktiv
svetov staršev mariborskih osnovnih šol, Aktiv svetov staršev pomurskih osnovnih šol,
Aktiv svetov staršev notranjskih osnovnih šol, Aktiv svetov staršev zgornje
severnoprimorskih osnovnih šol, Aktiv svetov staršev upravne enote Škofja Loka in
Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol.
Poudarki iz razprave po predstavitvah dela po aktivih so: skupne cene delovnih
zvezkov in drugih učnih pripomočkov, ter iniciativa učbeniki, sprejemanje prenovljenih
poslovnikov, kršitve Pravilnika o ocenjevanju (Učenci pišejo kratko kontrolno, ocena pa
se jim šteje kot ustna), nesklepčnost svetov staršev (premajhno število prisotnih
predstavnikov), težave z medsebojnim obveščanjem staršev, (šole ne nudijo vedno
zadovoljive tehnične podpore).
Po razpravi o delu v aktivih je predsednik poročal o sestanku s predstavniki Centra za
varnejši internet. Predstavniki Centra so povabili Zvezo, da predlaga člana v svet
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Centra. Potrebno se je odločiti o tem, do kakšne mere se vključiti v delo, da ne bi
spregledali samostojnosti in predvsem neodvisnosti delovanja Zveze.
Predsednik je poročal tudi o dogajanju na Generalni skupščini EPA in konferenci z
naslovom: „Challenges for Parents in the Digital Age“, ki se ju je udeležil v Lizboni.
Tajnik je v nadaljevanju poročal z delavnice z naslovom “Involving parents in
plurilingual and intercultural education” (CARAP for parents) within the framework of
the ECML’s medium-term programme of activities 2012 – 2015 v organizaciji
Evropskega centra za moderne jezike v Gradcu.
Tajnik je podal še poročilo s vseslovenske konference o enakih možnostih oseb z
avtizmom, ki se je je udeležil kot predstavnik ZASSS.
V nadaljevanju je predsednik ljubljanskega aktiva poročal o delu DS za pripravo meril
za vpis v srednje šole z omejitvijo pri MIZŠ, v kateri sodeluje kot predstavnik staršev.
Že na prvem sestanku so vsi člani DS soglasno sprejeli sklep, da obstoječa merila ne
ustrezajo in jih je potrebno spremeniti. DS ima mandat do spremembe obstoječih meril.
DS že nekaj časa raziskuje možnosti, kako v merila vključiti tudi objektivno preverjanje
znanja kandidatov za vpis, saj se dosedanji kriterij, ki vključuje le ocene zadnjih treh let
devetletke, ni izkazal za ustreznega. Prva možna rešitev je bila uporaba NPZ. Predlog
podpirajo tako ravnatelji osnovnih kot srednjih šol, taka rešitev je zapisana tudi v Beli
knjigi.
Na zadnjih dveh sestankih je eden od članov DS začel problematizirati odločitev, da
obstoječa merila ne ustrezajo in da uporaba NPZ za objektivni kriterij ni primerna,
prilagoditev NPZ pa ni možna.
Dogovorjeno je, da se problematika meril predstavi naslednjemu ministru in izrazi
pričakovanje, da DS za pripravo novih meril za vpis v srednje šole z omejitvijo pri MIZŠ
dokonča delo v skladu s svojim mandatom.
Predsednik je predstavil napovedano spremembo načina financiranja, ki jo je
Ministrstvo v okrožnicah poslalo šolam. Po njegovem mnenju sprememba nima pokritja
v zakonu. Gre za neke vrste prehod iz programskega v projektno financiranje. Če bodo
spremembe obveljale bo potrebno na terenu veliko potrpljenja in dobre volje, da bo VIZ
sistem vzdržal.
Vedno bolj se izkazuje potreba po tesnejšem sodelovanju z ravnatelji na državnem
nivoju. S predsednikom Združenja ravnateljev potekajo neformalni pogovori ob raznih
priložnostih, ko sodeluje na istih sestankih ali drugih dogodkih kot člani Zveze. Stike z
ravnatelji navezujejo nekateri aktivi. Sodelovanje bi bilo potrebno dvigniti na višji nivo in
ga formalizirati.
V nadaljevanju je predsednik predstavil aktivnosti v novem šolskem letu in sicer:
Predstavil je idejo letnega delovnega načrta. LDN bi vseboval predvideni časovni
razpored aktivnosti organov in DS ZASSS. Dodatno bi DS pripravile tudi vsebinski
načrt svojih aktivnosti. V LDN bi dovolj zgodaj zapisali tudi že vsebino ali vsaj nekaj
predlogov za vsebino posvetovanja ZASSS.
V nadaljevanju je pod točko razno bilo izpostavljenih nekaj predlogov za jesenski
pogovor z novim ministrom, pristojnim za izobraževanje.
- Zakon o učiteljih: ali lahko Zveza izpostavi neka izhodišča: nadzor nad izvajanjem
pouka, potrjevanje nazivov, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.
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- Ponovno je potrebno odpreti problematika začetka pouka. Na ministrstvu dobivamo
zagotovila, da Pravilnik o šolskem koledarju v OŠ ne povzroča večjih problemov.
Izkušnje s terena so drugačne. Na to opozarjajo tudi ravnatelji.
- Potrebno je urediti sistemsko financiranje delovanja Zveze. Ena od ovir za večjo
soudeležbo staršev je tudi, da nimajo pokritih niti potnih stroškov za udeležbo na
sestankih.
Po seji Koordinacije je bila tiskovna konferenca, ki so se je zraven članov Koordinacije
udeležili še novinarke: Nataša Lang (Radio SLO), Tadeja Anžlovar (TV SLO), Sonja
Merljak (Delo). Tiskovni konferenci je prisostvovala tudi predstavnica Službe za odnose
z javnostmi pri MIZŠ Katja Pegam.
K 14.: Razno (odgovori na predhodno zastavljena vprašanja)
- Zakaj je krožek Futsal tolikokrat odpadel?
Krožek vodi zunanji izvajalec, ki je zaposlen na OŠ Podbrdo. Ker je prvotno vezan na
OŠ, mora v skladu s tem opraviti to delo. Če bi OŠ, vedela prej, da bo krožek tolikokrat
odpadel, bi izbrali drugega izvajalca. V prihodnje bodo čim več krožkov poskušali
načrtovati z domačimi športniki in zaposlenimi na šoli.
- Podeljevanje mišk v podaljšanjem bivanju.
Pojavilo se je vprašanje, zakaj se miške podeljujejo tudi v OPB-ju. Vsi otroci namreč ne
obiskujejo podaljšanega bivanja in so zato v neenakem položaju.
Razredniki in šolska skupnost so oblikovali svoje kriterije za podeljevanje mišk, ki so
različni za višjo in nižjo stopnjo. Otroke želijo s tem spodbudit k dodatnemu
udejstvovanju, delu, pomoči …
SKLEP št. 21: Ravnatelj bo opravil analizo podeljenih mišk v podaljšanem bivanju in
ugotovil, ali so bili otroci, ki ne obiskujejo podaljšanega bivanja, zaradi tega prikrajšani.
- Koliko razredov 5. razreda bo v šolskem letu 2014/2015?
V šolskem letu 2014/2015 bo en oddelek 5. razreda. Meja za delitev na dva razreda, je
30 učencev. Letos je ta kriterij postavljen na novo. Nikjer ni zapisano, da bo tako do
zaključka devetletke. Obstaja možnost, da bosta kasneje nastala dva oddelka 6.,
morda 7. Razreda. Vse je odvisno od ponovne uskladitve predvidenih odhodkov in
prihodkov ministrstva ter števila vpisanih učencev.
Seja sveta staršev OŠ Dušana Muniha Most na Soči se je zaključila ob 20.30 uri

Zapisnikarica: Suzana Brešan

Vlado Trost, predsednik sveta staršev
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