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Z A P I S N I K 

12. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2019/2020,  

ki je bil v sredo, 27. 5. 2020 ob 18.30   

 

Prisotni: Blažka Kristan, Anja Klobučar Mrgole, Jure Klavora, Špela Zupan, Drago Perko, Andreja Povše 

Jože Avbar, Janez Sluga, Jasmina Drenik, Andrej Hočevar, Stane Brinjevec, Marta Saje, Mojca Rajšelj 

Dejan Dular, Jože Krevs, Nina Fortuna, Petra Škof.  

Ostali prisotni: Danijel Brezovar (ravnatelj), Irena Kozlevčar (pomočnica ravnatelja vrtca in vodja vrtca), 

Sanja Pavlinić Vidic (pomočnica ravnatelja šole), Maja Oštir (zapisnikarica).  

Upravičeno odsotni: Gregor Košir, Petra Jarc , Anita Miklič, Aida Zilić, Franci Hrovatič, Mateja Mikec Uroš 

Avsec, Jože Strojinc, Tone Grivec, Dunja Kužnik, Luka Piko.  

Odsotni ostali: Lužar Barbara 

 
Dnevni red:  

1) Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka. 

2) Obravnava in potrditev predloga delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021. 

3) Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v zadnjem četrtletju v šoli in vrtcu. 

4) Predlogi in pobude.  

 
 
 
K točki 1 

Sestanek, ki je potekal na daljavo preko aplikacije Google Meet, je vodil predsednik sveta staršev Dejan 

Dular. Preveril je sklepčnost in prisotne člane je pozval k potrditvi zapisnika predhodne seje. Prisotni 

člani na zapisnik niso imeli pripomb.  

 

SKLEP 1:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil zapisnik 11. sestanka z dne 17. 2. 2020.   

 
 
K točki 2 

 

Predlog izbora delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2020/2021 so 

člani prejeli po e-pošti in je priloga zapisnika. Prisotni člani so se s predlogom izbora gradiv strinjali. 

 

SKLEP 2 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je podal soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezne razrede za šolsko leto 2020/2021. 
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K točki 3 

 

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v zadnjem četrtletju v vrtcu je predstavila Irena Kozlevčar. 

 

V obdobju pred epidemijo so uspešno izpeljali vrtec v naravi, pustovanje, nekateri oddelki so si ogledali 

knjižnico in gledališko predstavo ter izvedli nekaj aktivnosti v projektu Regio Emila. Začeli so se tudi 

roditeljski sestanki, ki pa zaradi razglasitve epidemije niso bili realizirani v vseh skupinah.  

V času zaprtja vrtca so bile strokovne delavke aktivne, vzdrževale so stike med seboj, kot tudi s starši in 

z otroki. V nekaterih oddelkih so tako nastali albumi dejavnosti. Izpeljali so spletno anketo dejavnosti, e-

srečanja in videokonference. Strokovne delavke so sodelovale tudi na spletnih seminarjih in pridobile 

izkušnje tudi s področja IKT-tehnologije. 

Pred ponovnim odprtjem vrtca so starše zaprosili za ponoven vpis otrok z 18. majem, izpeljali so vse 

predpisane postopke glede na priporočila. Izvedli so ustrezne ukrepe v zvezi s čiščenjem in 

razkuževanjem vrtca, pripravili prostore in sestavili predpisane protokole za starše, strokovne delavke 

in čistilke.  

 

V vrtec je vključenih 82 otrok v deset oddelkov. Ta številka se povečuje, trenutno je prisotnih 94 otrok, 

kar je polovica vseh vpisanih. Otroke so vključili v matične oddelke k strokovnim delavkam, ki jih otroci 

dobro poznajo, kar je pripomoglo k manj stresni vključitvi otrok v vrtec po daljšem premoru.  

 

Vpis otrok za naslednje šolsko leto je bil dokončan v prejšnjem tednu, vloge trenutno evidentirajo, bo 

pa postopek s podpisom pogodb zaključen do predvidoma sredine julija.  

Za dejavnosti, ki so jih načrtovali za zaključek leta, predvsem zaključek projekta Cepetavček bralček in 

zaključno prireditev, bodo morali glede na trenutne razmere poiskati drugačne načine druženja. 

 

Prvi dnevi po epidemiji so potekali po pričakovanjih; prijetno, mirno in igrivo. Še naprej bodo sledili vsem 

ukrepom za ohranjanje zdravja, še posebej previdni bodo pri osebnih stikih in se trudili, da kljub 

razmeram, ki zahtevajo odgovorno ravnanje, ohranijo prijetne odnose in pozitivno naravnanost.  

 

 

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v zadnjem četrtletju v šoli je predstavil ravnatelj Danijel Brezovar. 

 

Obdobje pred razglasitvijo epidemije je bilo zelo stresno, predvsem zaradi nasprotujočih si navodil s 

strani ministrstva. Praktično čez noč je bilo potrebno organizirati vse potrebno za izvedbo pouka na 

daljavo. Vse to so dobro prestali in se na pouk dobro pripravili. Izjemna velika pohvala gre računalničarki, 

ki je uspešno zasnovala spletno stran, kamor so učitelji nalagali gradiva, do katerih so lahko učenci 

dostopali. Ravnatelj pa se je trudil, da je o procesu sproti obveščal starše. Nekateri učitelji z načinom 

poučevanja niso imeli veliko težav, ostali pa so se trudili in prilagajali na nova orodja. Uspešni so bili tudi 

s pomočjo staršev, ki so pomagali pri prehodu na tovrstno obliko izobraževanja.  

 

Ker so želeli pridobiti povratne informacije od staršev in učencev, so izpeljali dve anketi, ki sta pomagali 

pri izvajanju in pri načrtovanju nadaljnjih pristopov. Sproti so reševali dva izziva, in sicer  količino gradiv 

in način preverjanja in ocenjevanja znanja, saj s strani pristojnih institucij ni bilo konkretnih navodil. Tako 

so se morali sami znajti in poiskati ustrezne načine pri preverjanju in ocenjevanju. Meni, da so v tem 

dobro uspeli.  
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Pritožb skoraj ni bilo, razen v enem primeru glede prevelike količine seminarskih nalog, a so pri pregledu 

ugotovili, da temu ni bilo tako.  

 

18. maja 2020, ko je bil sprejet Odlok o postopnem sproščanju ukrepov in postopnem vračanju učencev 

v šole, so glede na priporočila NIJZ in MIZŠ uredili vse potrebne ukrepe za vrnitev učencev prvega triletja 

in učencev devetega razreda. Učence prvega triletja so razdelili v devet skupin po 15 oziroma 16 

učencev, imajo tudi eden oddelek jutranjega varstva in pet oddelkov podaljšanega bivanja. Učno 

obveznost so pokrivali še trije dodatni učitelji. Delo je lepo steklo, učenci so dosledno upoštevali 

navodila. Prilagodili so jedilnico in urnik kosil, malico pa učenci pojedo v učilnicah. Za učence devetega 

razreda se pouk izvaja v dveh skupinah, tudi njim so prilagodili urnik z združevanjem predmetov tako, 

da je čim manj učiteljev v oddelkih in da se učenci čim manj selijo po učilnicah. Vsebine se trudijo 

realizirati tako, da so učenci čim več na zraku. Kako bo potekal zaključek šolskega leta za učence 

devetega razreda, je odvisno od nadaljnjih ukrepov.  

 

Za dobro opravljeno delo se je zahvalil učiteljem, ki so se izjemno potrudili, da je pouk glede na razmere 

dobro potekal. Zahvalil se je tudi staršem, ki so v veliki večini zelo dobro sodelovali, prav tako je bila 

odzivnost učencev v večini primerov dobra. Nekateri učenci so se pri pouku na daljavo presenetljivo 

dobro odrezali.  

 

Dejan Dular je pohvalil sproščen pouk za učence prvega triletja. Ravnatelj se je strinjal in dodal, da so se 

z učitelji dogovorili, da morajo do konca šolskega leta izpolniti določene vsebine, a naj bodo te realizirane 

na manj obremenjujoč in bolj sproščen način.  

 

SKLEP 3 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o vzgojno-izobraževalnem delu v zadnjem 

četrtletju  v šoli in vrtcu.  

 

K točki 4  

Predstavnici skupine Hiške in Žabice sta podali pripombo glede izvedbe fotografiranja v vrtcu. Ravnatelj 

je pojasnil, da se starši z izvajalcem o fotografiranju sami dogovarjajo, prav tako o načinih plačila. Povedal 

je, da je izvajalca kontaktiral, ki mu je povedal, da je seznanjen s pripombami. Zagotovil je, da bodo 

staršem poslali obvestilo in vrnili denar, tistim staršem, ki so fotografije poslali, pa bodo v zahvalo za 

sodelovanje podarili magnetno priponko. Dodal je, da četudi pride do sprostitve ukrepov, bo 

fotografiranje v vrtcu težko realizirati, saj že prihaja do izpisov otrok. Predstavnica skupine Žabice je 

dodala, da so denar že dobili in povprašala, ali imajo morda vzgojiteljice skupinske fotografije otrok. 

Irena Kozlevčar je povedala, da je nekaj fotografij od praznovanj rojstnih dni, bo pa naročila 

vzgojiteljicam, da fotografije pregledajo. Tudi ravnatelj je predlagal, da vzgojiteljice fotografije 

pregledajo in jih staršem tudi pošljejo.  

Predstavnik skupine Dežniki je v imenu staršev izpostavil neustrezen urnik voznega reda otrok iz 

Globodola in Jordankala. Predlagal je, da za naslednje šolsko leto najdejo ustrezno rešitev. Ravnatelj je 

pojasnil, da je trenutno to najbolj optimalen vozni red. V zvezi s tem prevozom bo v mesecu juniju skupaj 

s prevoznikom in predstavnico Občine organiziran sestanek in povabil bo predstavnika staršev, da se ga 

udeleži. Predstavnik staršev je pripravljen sodelovati.  
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Predstavnica 3. b je izpostavila nevarne štrleče deske na terasi pred učilnicami prvega triletja. Ravnatelj 

je razložil, da je vrhnji del terase iz tropskega lesa, ki je zelo odporen na vremenske vplive, deske 

(konstrukcija) pod njo pa so iz smreke, ki se z leti že razkrajajo in se dvigujejo. Kjer je kritično, sproti 

popravljajo. Najbolj optimalna rešitev bi bila zamenjava konstrukcije npr. z aluminijasto ali nerjavečo 

pločevino, kar pa predstavlja velik finančni vložek.  

Predstavnik skupine Jagode je povprašal, zakaj so igrala v Cepetavčku odprta, v Polonci pa ne. Irena 

Kozlevčar je pojasnila, da zaščite igral res ni več, a igral otroci v Cepetavčku in v Polonci skladno s 

priporočili NIJZ ne uporabljajo. Upa pa, da bo uporaba igral kmalu spet dovoljena, saj jih otroci 

pogrešajo. Opazila pa je, da so starši v popoldanskem času z otroki na igralih, a jih tudi opozori, naj jih 

ne uporabljajo. Predstavnik je še dodal, da so zelo zadovoljni z novo vzgojiteljico.  

Predstavnica žabic je na pobudo staršev predlagala, da imajo otroci v naslednjem šolskem letu isto 

vzgojiteljico. Irena Kozlevčar je povedala, da tandemi za novo šolsko leto še niso oblikovani, saj še ni 

podatka, koliko oddelkov bo naslednje leto. Bodo pa poskušali upoštevati, da vsaj ena vzgojiteljica z 

otroki ostane v skupini.  

Predstavnica 7. a je pohvalila učitelje in razredničarko. Na daljavo so uspešno izvedli tudi govorilne ure. 

Ravnatelj je povedal, da so razredniki izpeljali tudi video oddelčne skupnosti, govorilne ure in tudi 

sestanke s starši in jim je hvaležen, da so se tako potrudili. 

Predstavnik 2. b je pohvalil učiteljico 2. b Mirjam Gazvoda in učiteljico 2. a Stašo Hočevar Zajc za dobro 

organiziranost in dobro pripravljeno gradivo za pouk na daljavo.  

Predstavnica 3. b je pohvalila učiteljice 3. b in 1. a, ki so bile zelo odzivne. V 3. b so gradivo za pouk 

pošiljali en dan vnaprej, da so se tudi starši lahko pripravili. Ravnatelj je dodal, da so se na ta način 

prilagodili staršem in učencem, da je pouk lažje potekal.  

Glede na to, da je to bil zadnji sestanek sveta staršev v takšni sestavi, se je ravnatelj ob koncu zahvalil 

vsem članom sveta staršev za dobro sodelovanje in vse dobro namerne, pa tudi kritične pripombe in 

predloge. Vsem je zaželel, da lepo preživijo dopust s svojimi družinami.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.15.  

Zapisala        Predsednik sveta staršev  
Maja Oštir        Dejan Dular 
 
 
 
 
Št. dokumenta: 900-3/2016/31 
V Mirni Peči, 8. 6. 2020 
 
Priloga: 

- Predlog delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021.  


