Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale
SVET STARŠEV
Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2020/21

Redna seja Sveta staršev je potekala v obliki videokonference v torek 25. 5. 2021 s
pričetkom ob 18.00 uri
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta staršev Aleš Božnik.
Na sejo so bili vabljeni: vsi predstavniki oddelkov ter ravnateljica Petra Korošec, pomočnica
ravnateljice Karlina Strehar, svetovalni delavki Nataša Fabjančič in Maša Mlinarič in knjižničarka
Štefka Zore.
Lista prisotnosti je priložena arhiviranemu zapisniku (Priloga 1)
Zapisnikar za to sejo je Aleš Božnik, predstavnik 9.b.
Svet staršev je sklepčen: prisotnih 20 predstavnikov in 1 namestnica iz skupno 28 oddelkov.
Pred zadnjim glasovanjem se pridruži še en predstavnik in kasneje še ena predstavnica.
Predsednik pozdravi vse prisotne in razloži nekaj tehničnih pravil za potek seje. Pove, da je
tokrat zaradi oblike seje predlog dnevnega reda krajši.
Predlagani dnevni red:
1) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje sej
2) Soglasje sveta staršev k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za posamezne razrede, za šolsko leto 2021/22
3) Izvolitev predstavnikov staršev v upravnem odboru Šolskega sklada in imenovanje
upravnega odbora Šolskega sklada za mandatno obdobje 2021/23
4) Soglasje sveta staršev k septembrskem delu nadstandardnega programa šole za šolsko
leto 2021/2022
5) Vprašanja, predlogi in pobude staršev
6) Razno
Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb.
Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
Predsednik opozori, da se je pri številki sklepa v omenjenem zapisniku zmotil in že
pripravil popravek. Na zapisnik 2. redne seje 2020/21 ni bilo pripomb. Za potrditev je
glasovalo vseh 20 prisotnih predstavnikov.
SKLEP 4/1: Svet staršev potrdi zapisnik 2. redne seje 2020/21.
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Ad 2) Soglasje sveta staršev k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv za posamezne razrede, za šolsko leto 2021/22
Predsednik našteje dokumente, gradiva, ki so jih prisotni na to temo prejeli pred sejo.
Ravnateljica, ga. Petra Korošec, opiše kako aktivi učiteljev izberejo in nato na seji aprila
predlagajo DZ, ter utemeljijo morebitne spremembe.
Člani Ss so bili pozvani, naj pred sejo preletijo DZ svojih otrok in preverijo izpolnjenost,
upoštevajoč malce drugačno šolsko leto. Tako ne podajamo morebitnih ocen na pamet.
Katja Narobe Angleiter za 4. razred navede dokaj prazna DZ za TJA in MAT.
Tina Zelenko iz lastnih izkušenj opozori, da so DZ lahko letos manj izkoriščeni zaradi
manj obdelane snovi.
Nataša Fabjančič omeni poziv staršem, naj letošnje DZ spravijo, saj jih bodo morda
učitelji prihodnje leto uporabili pri obravnavi izpuščene snovi. Predsednik predlaga, naj
šola vse starše opozori na to.
Knjižničarka ga. Štefka Zore napove, da bo letos šola imela v učbeniškem skladu tudi
nekaj novih Atlasov, ki si jih bodo lahko učenci izposodili za obdobje od 7. do 9. razreda.
Damjan Cvetko vpraša, kako da sedaj v četrtem razredu DZ nimajo več interaktivnega
gradiva, ki jim je bil v prvih treh razredih zelo všeč. Ali se to upošteva kot kriterij pri
izbiri. Ga Zore pove, da je bilo obljubljeno, da bo tudi pri teh DZ na voljo on-line podpora,
bodo pa to preverili, tudi za v prihodnje.
Za soglasje je glasovalo vseh 20 predstavnikov.
SKLEP 4/2: Skladno z 2. točko 14. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških
skladov (Ur. l. RS št. 12/20) Svet staršev podaja pozitivno soglasje k skupni
nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred za
šolsko leto 2021/22 (Priloga 2).
Ga. Štefka Zore poda še obvestilo o šolskem fotografiranju, ki bo v torek 1.6.2021 (starši
bodo obveščeni preko e-asistenta) in se poslovi s seje.
Ad 3) Izvolitev predstavnikov staršev v upravnem odboru Šolskega sklada in
imenovanje upravnega odbora Šolskega sklada za mandatno obdobje 2021/23
Upravnem odboru Šolskega sklada se mandat izteče 31.8.2021. Pred dvema letoma se je
Svet staršev odločil, da se imenovanja prihodnjega UOŠS opravi na zadnji seji prejšnjega
šolskega leta, tako da je UOŠS s prvim septembrom lahko že operativen
Šola je Svet staršev z dopisom (Priloga 3) obvestila, da za svoje predstavnike predlaga
Polono Seničar, Dado Strle in Bojano Vodnjov. Ravnateljica jih na kratko predstavi
sodelujočim na seji.
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S strani staršev so svojo kandidaturo pred sejo potrdili Mihaela Somrak, Saša Križman,
Primož Ben Belak in Aleš Božnik. Predstavitve kandidatov so člani sveta staršev prejeli
kot gradivo k seji, predsednik hrani podpisana soglasja h kandidaturi vseh štirih
kandidatov.
Na seji se ni pojavila nobena dodatna kandidatura. Ker ni izražene zahteve za poimensko
glasovanje o predstavnikih staršev v UOŠS, se glasuje o vseh štirih kandidatih skupaj.
Predsednik izvede glasovanji o predstavnikih staršev v UOŠS in imenovanju UOŠS.
Za predlagane štiri kandidate je glasovalo vseh 20 predstavnikov.
SKLEP 4/3: Svet staršev je za predstavnike staršev v Upravnem odboru Šolskega
sklada OŠ Venclja Perka za obdobje 2021–2023 izvolil Mihaelo Somrak, Sašo
Križman, Bena Primoža Belaka in Aleša Božnika.
Mihaela Somrak in Aleš Božnik prisotnim na seji na podlagi izkušenj podata še svoje
pozitivno mnenje (z vidika staršev), o predlaganih predstavnicah šole v UOŠS.
Za predlagano sestavo UOŠS je glasovalo vseh 20 predstavnikov.
SKLEP 4/4: Svet staršev za mandatno obdobje od 1. septembra 2021 do 31. avgusta
2023 imenuje Upravni odbor Šolskega sklada v sestavi: Mihaela Somrak, Saša
Križman, Ben Primož Belak in Aleš Božnik (predstavniki staršev), Polona Seničar,
Dada Strle, Bojana Vodnjov (predstavniki šole).
Ad 4) Soglasje sveta staršev k septembrskem delu nadstandardnega programa šole za
šolsko leto 2021/2022
Ravnateljica predstavi edini dve nadstandardni dejavnosti, ki sta predvideni pred prvo
sejo Sveta staršev v prihodnjem šolskem letu:
1) Letna šola v naravi 5. razred, Debeli Rtič, 6.-10.09.2021, vodja Meta Gorjanc,
predvidena cena 106€ / učenca
2) Dan dejavnosti za 4. razred, Groharjeva domačija na Sorici, 6.,7. in 8. september 2021
Ravnateljica pove tudi, da so letos prijavili veliko stvari, na željo staršev, da bi
nadomestili dejavnosti, ki so odpadle zaradi epidemije. Je pa ministrstvo v okrožnici šole
opozorilo, naj smotrno razmislijo o obsegu, saj gre za velik finančni zalogaj za starše,
zasedenost kadra in izpad rednega pouka.
Pomočnica ravnateljice, ga. Karlina Strehar, predstavi nekaj programa, za katerega so
kandidirali.
-4. razred, kulturni dan , Groharjeva domačija
-7. razred, ekskurzija na Kras
-8. razred, Po poteh Prešerna
-9. razred, Muzej premogovništva v Velenju
Vsi ti dnevi dejavnosti so bili odobreni.
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Povečali so kandidaturo na področju taborov, ki so izredno koristni za otroke, a so
verjetno podobno storile tudi druge šole, saj je bilo povpraševanja očitno preveč.
Tabor za 2. razrede v CŠOD jurček, maja, je odobren.
Želeli so tabor, ki je odpadel v 2. razredu, izvesti v 3. razredu in ga povezati s plavalnim
tečajem. Žal ni bil odobren.
Vsakoletni naravoslovni tabor za 7. razrede, ni bil odobren.
Želeli so tabor, ki je odpadel v 7. razredu, izvesti v 8. razredu, tudi ni bil odobren.
Odobren je bil vikend tabor za nadarjene in za kemijo.
Za tabore v CŠOD torej zelo slabo kaže. Iščejo alternativne rešitve, druge namestitve,
vendar morajo znotraj kolektivov pridobiti ideje in prilagoditi programe.
Za soglasje k predlaganima dvema nadstandardnima dejavnostma v septembru je
glasovalo 21 predstavnikov.
SKLEP 4/4: Svet staršev podaja soglasje k planu septembrskega dela
nadstandardnega programa šole za šolsko leto 2021/2022.
Ad 5) Vprašanja, predlogi in pobude staršev
Šola je podala pisne odgovore na pisna vprašanja staršev prejeta pred sejo, ki so zbrani v
(Prilogi 4) temu zapisniku.
PISNO VPRAŠANJE 4.B:
Ali bo vsaj v mesecu juniju sproščeno jutranje varstvo glede na to, da je zelena faza pred
vrati. Nekateri zamujamo tudi po uro in pol v službo na račun tega.
ODGOVOR ravnateljice: Zaenkrat zaradi zagotavljanja 'mehurčkov' in zdravstvene
varnosti to še ni mogoče in ne verjamejo, da bo pred koncem šolskega leta.
VPRAŠANJE Barbara Popovič:
Zakaj imajo 8. in 9. razredi še vedno skupine pri treh predmetih (učna diferenciacija), s
tem se kršijo mehurčki in mora v primeru okužbe cel letnik v karanteno. Bolj ko se bi
držali mehurčkov, večja verjetnost je da bodo učenci lahko v živo pri pouku. Druge šole
tega nimajo, za razmislit za prihodnje leto. Vsaj pri 8. razredih, ko še ni predhodne
razdelitve v skupine.
ODGOVOR ravnateljice: Veliko razmisleka in razprav so namenili temu, ugotovitev pa je
bila, da pomembnost kvalitete pouka odtehta v primerjavi z morebitnimi neprijetnimi
učinki. Učenci so vajeni svojih učiteljev, učitelji poznajo učence v svojih skupinah.
VPRAŠANJE Tina Zelenko:
Po vrnitvi v šolo pri izbirnih predmetih včasih Zoom-i so, včasih ne. Ali se lahko to
poenoti, oziroma vsaj na pregleden, enoten način obvešča učence o terminih
videokonferenc, saj jih pogosto spregledajo. Sporočila v spletnih učilnicah (desno zgoraj)
so izjemno slabo vidna in pregledna.
ODGOVOR ravnateljice: Ker gre ponovno za mešane skupine, bi bilo zgolj delo na daljavo
manj kvalitetno. Izbrali so kombinacijo, ko imajo vsak teden učenci iz enega oddelka
pouk v živo, ostali pa na daljavo, pri čemer se izmenjujejo.
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PREDLOG Karlina Strehar: Morda je odprtih preveč komunikacijskih poti, sedaj ko so
učenci zopet v šoli. Poleg povezave v spletni učilnici predlaga obvestilo po šolskem
ozvočenju z napovedjo videokonferenc pri izbirnih predmetih.
VPRAŠANJE Jasna Kovačič:
Ni prejela pisnega odgovora na vprašanje svojega razreda.
ODGOVOR: Predsednik ji med sejo ze-pošto še enkrat posreduje dokument s pisnimi
odgovori na pisna vprašanja, ki ji je bil poslan 21.5.2021.
VPRAŠANJE Tomaž Godec:
Učencem 4. razredov je letos odpadla zimska šola v naravi. 4.č razred predlaga, da bi jo, v
kolikor je možno, izvedli ko bodo v 6. razredu.
ODGOVOR ravnateljice: Za termin zimske šole v naravi za omenjeno generacijo so
zaprosili že letos, žal so bili zavrnjeni. Bodo pa poizkusili ponovno prihodnje leto.
VPRAŠANJE Tomaž Godec:
Neobvezne izbirne vsebine, konkretno NTE, so v izvedbi pouka na daljavo hud napor
tako za učence, kot starše, na koncu se pravzaprav ocenjuje delo staršev. Ali je možno
predmet ne izvajati, oziroma opozoriti ministrstvo naj priprav strategijo za v naprej.
ODGOVOR ravnateljice: Poučevanje tovrstnih predmetov na daljavo je seveda povsem
neprimerljivo s poučevanjem v živo. Žal pa neobvezni izbirni predmeti, ko so enkrat
izbrani, ne morejo ostati neizvedeni in neocenjeni.
MNENJE Barbara Popovič:
Meni, da so bila navodil kar dobro pripravljena, koristil bi pa še kak video prikaz. Video
material podpre tudi Damjan Cvetko.
VPRAŠANJE Teja Paliska:
Ali bodo lahko starši v zeleni fazi prišli v šolo pogledat razrede in izdelke svojih
prvošolcev.
ODGOVOR ravnateljice: Bojijo se, da se šola za zunanje obiskovalce v tem šolskem letu ne
bo odprla.
VPRAŠANJE Maja Čepin:
Najprej se zahvali za odgovore glede fotografiranja in tudi rešitev. V 1.c sprašujejo ali se
pripravlja kakšna strategija v povezavi s PTC, da ob zaznani okužbi ali rizičnem stiku, ne
bi cel oddelek odšel na šolanje na daljavo, temveč bi prebolevniki in cepljeni imeli pouk v
šoli? 1.c je namreč že tretjič doma.
ODGOVOR ravnateljice: Žal tovrstna delitev praktično ni izvedljiva, saj učiteljica ne more
voditi pouka v živo in na daljavo sočasno, še posebej ne v prvih razredih, kjer je
poučevanje preko videokonference omejeno uporabno.
VPRAŠANJE Maja Čepin:
Ali se bodo interesne dejavnosti letos sprostile?
ODGOVOR ravnateljice: Ni prav verjetno.
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VPRAŠANJE Teja Paliska:
Ali so napotki s strani ministrstva že kakšni napotki za prihodnje leto.
ODGOVOR ravnateljice: Do sedaj so vsi napotki s strani ministrstva usmerjeni k izvedbi
normalnega šolskega leta.
Ad 6) Razno
Predsednik poda informaciji o delovanju organov katerih poročil ni uvrstil na tokratni
dnevni red.
Predstavnice staršev v Svetu Šole poročajo, da so imeli le ustanovno sejo. Zapisnik je na
šolski internetni strani.
Zveza Aktivov Svetov Staršev Slovenije je imela letno/volilno skupščino. Kratko lastno
poročilo je poslal predstavnikom po e-pošti 12.4.2021. Na internetnem portalu ZASSS pa
je tudi že objavljena okrožnica o skupščini.
Barbara Pavovec v svojem in imenu 1.c razreda izreče veliko zahvalo in pohvalo
razredničarki, učiteljici Maji.
Predsednik se zahvali sedanjim in prejšnjim članom Sveta staršev za večletno zaupanje,
ter šoli in njenim predstavnicam za res zgledno in prijetno sodelovanje, ter želi uspešno
vodenje bodoči predsednici/predsedniku. Vsa gradiva in dokumente od leta 2014 dalje
hrani predsednik v elektronski obliki in jih bo na USB mediju predal nasledniku.
Gospa ravnateljica izpostavi uspešno sodelovanje in dober dialog, ter se v imenu
zaposlenih na šoli zahvali Alešu Božniku za opravljeno delo.

Seja je bila zaključena ob 19:20.
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta
staršev.
Domžale 26.05.2021
Zapisal: Aleš Božnik , l.r.

Predsednik: Aleš Božnik, l.r.

Priloga 1 – Lista prisotnosti
Priloga 2 – Spisek in skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv
Priloga 3 – Obvestilo o izbranih predstavniki šole v UOŠS
Priloga 4 – Pisni odgovori na pisna vprašanja staršev

6

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0 D o m ž a l e
tel:
01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
e-naslov:
os.vp-domzale@gu est.arnes.si

LISTA PRISOTNOSTI 3. REDNA SEJA SVETA STARŠEV 2020 - 21,
dne 25. 5. 2021 (ZOOM VIDOEKONFERENCA)

RAZ.

IME PRIIMEK

PODPIS
PREDSTAVNIKA

PODPIS
NAMESTNIKA

DA
DA
OPRAVIČILO

DA

1. A
1. B
1. C

MAJA ČEPIN
TANJA KRANJC

2. A
2. B
2. C

K. NAROBE ANGLEITNER
NINA TAVČAR
ŠPELA ZRIMŠEK

DA

3. A
3. B
3. C

TEJA VREČAR PALISKA
ANA RANĐELOVIĆ
DRAGANA STOJMENOVIĆ

DA

4. A
4. B
4. C
4. Č

BARBARA POPOVIČ
DAMJAN CVETKO
PRIMOŽ BEN BELAK
TOMAŽ GODEC

5. A
5. B
5. C

VESNA KOROŠEC
TINA ZELENKO
NINA GRILJ DEISINGER

DA
DA
DA

6. A
6. B
6. C

MIHAELA SOMRAK
DANIJELA KOKALJ ŠVARC
BARBARA PAVOVEC

DA
DA
DA

7. A
7. B
7. C

JASNA KOVAČIČ
PETER ZAJC
TJAŠA MEDVEŠEK

DA
DA
DA

8. A
8. B
8. C

BRANIMIR VOH
SONJA SOTLER
PATRICIJA VERBOLE

DA

9. A
9. B
9. C

MARJETA MERELA
ALEŠ BOŽNIK
SIMONA SUŠNIK

DA
DA
DA

PETRA KOROŠEC
KARLINA STREHAR
NATAŠA FABJANČIČ
MAŠA MLINARIČ
ŠTEFKA ZORE

DA
DA
DA
DA
DA

rav.
pom. rav.
psih.
pedag.
knjiž.

BARBARA BEŠTER/ ROMANA LESJAK

DA

DA
DA
DA
OPRAVIČILO
DA

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA DOMŽALE
DELOVNI ZVEZKI IN DODATNA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2021/22
(BREZ IZBIRNIH PREDMETOV)
DELOVNE ZVEZKE OD 1. DO 3. RAZREDA ZA UČENCE NABAVI ŠOLA IZ SREDSTEV, KI JIH PRISPEVA
MINISTRSTVO.
1. RAZRED
17,90 €
 Rugelj, Manfreda Kolar, Petrenelj, Lukaček, Vavpetič: MATEMATIKA 1, samostojni delovni zvezek
za matematiko v 1. razredu, 1., 2. in 3. del, MKZ (3 x 5,30 €) 15,90 €
 material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)
2. RAZRED




27,65 €

Manfreda Kolar, Marina rugelj, Alenka Lukaček, Darija Peternel: MATEMATIKA 2, 1.,2. in 3.del,
samostojni delovni zvezek. Ljubljana, MKZ (3 x 5,90) 17,70 € NOVO
Tanja Bogataj, Valentina Prušnik: MATEMATIK NANDE 2, zbirka nalog za matematiko v 2. razredu
osnovne šole. Ljubljana, MKZ (7,95 €) NOVO
material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)

3. RAZRED





34,00 €
Učimse 3a mali komplet:
EAN 383102247806
cena za komplet 32,00 €
Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek: TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za
matematiko v 3. razredu, 1. in 2. del, MKZ
Bogataj, Rozman: MATEMATIK NANDE 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu OŠ, MKZ
Medved Udovič, Jamnik, Ciber Gruden: S SLIKANICO NA RAMI delovni zvezek za slovenščino v 3.
razredu (1. in 2. del), MKZ
material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)

4. RAZRED
65,50 €
 Mladen Kopasić, Majda Jurkovič: Radovednih pet 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4.
razredu osnovne šole, Rokus Klett (19,00 €) EAN: 9789612713294
 N. Lauder, P. Shipton, S. Torres: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za pouk angleščine kot
prvega tujega jezika v 4. razredu osnovne šole, OUP, MKT (16 €) 9780194617420
 GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu
osnovne šole, - Založba Rokus Klett (17,50 €) EAN: 9789612719296 NOVO
 Gradiva za NIT, IZOTECH
(13,00 €)

5. RAZRED
56,00 €
 Mladen Kopasić, Majda Jurkovič: Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5.
razredu osnovne šole, Rokus Klett (17,00 €) EAN: 9789612716783
 Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin: Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za
naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole, Rokus Klett (10,00 €)EAN: 9789612716790
 N. Lauder, P. Shipton, S. Torres: YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za pouk angleščine kot
prvega tujega jezika v 5. razredu osnovne šole, OUP, MKT (16,00 €) EAN: 9780194617437
 Gradiva za NIT, IZOTECH
(13,00 €)

6. RAZRED
62,95 €
 Berk, Draksler, Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek., ROKUS KLETT (15,10 €)
EAN: 9789612712945
 Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu
OŠ, ROKUS KLETT (17,35 €) EAN: 9789612717834
 Morris, Tite, Cerulli, Prodromou: SPRINT 1, delovni zvezek za angleščino, Eli, MODRIJAN (13 €)
EAN: 9788853623270
 Barbo: DOTIK NARAVE 6, samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu, ROKUS KLETT
EAN: 9789612718619 (12,50 €) NOVO
 Material za TIT (plačilo po položnici) (5,00 €)

7. RAZRED
91,39 € (z atlasom) 53,40 € (brez atlasa)
 Brinovec et al.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO ( MKZ) (priporočeno) (37,99 €)
 Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7+, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu
OŠ, ROKUS KLETT, prenovljena in posodobljena izdaja EAN: 9789612921132 (17,90 €)
 Morris, Tite, Cerulli, Prodromou: SPRINT 2, delovni zvezek za angleščino, Eli, MODRIJAN (13 €)
EAN: 9788853623287
 DOTIK NARAVE 7, prenova 2018, samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole,
ROKUS KLETT EAN: 9789612718626 (12,50) NOVO
 Delovni listi za MAT (5,00 €)
 Material za TIT (plačilo po položnici) (5,00 €)

8. RAZRED
84,25 €
 Chekhov: SPRINT 3, delovni zvezek, Eli s.r.l. EAN: 9788853623294 (13 €) NOVO
 Glažar, Godec, Vrtačnik, Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA 1, samostojni delovni zvezek, MODRIJAN
EAN: 9789617070705 (14,90 €)
 Beznec et. Al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, samostojni delovni zvezek delovni zvezek, MODRIJAN (14,50 €)
EAN: 9789617053470
 Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu
OŠ, ROKUS KLETT (17,35 €) EAN: 9789612717858
 Kreft, Stojan Došan, Fon: ČLOVEŠKO TELO, samostojni delovni zvezek za biologijo v 8. razredu,
ROKUS KLETT EAN: 9789612719180 (14,50 €)




Delovni listi za MAT (5,00 €)
Material za TIT (plačilo po položnici) (5,00 €)

9. RAZRED
64,75 €
 Vrtačnik, Glažar, Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA 2, samostojni delovni zvezek,MODRIJAN, EAN:
9789617070873 (14,90 €)
 Beznec et. al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, samostojni delovni zvezek, MODRIJAN (14,50 €)
 EAN: 9789617070699
 Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino, ROKUS
KLETT (17,35 €) EAN: 9789612717865
 Chekhov: SPRINT 4, delovni zvezek, Eli s.r.l. EAN: 978853624123 NOVO (13,00 €)
 Delovni listi za MAT (5,00 €)

IZBIRNI PREDMETI
NEOBEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA
potreben material
NEMŠČINA 1
-

Motta: MAXIMAL 1, učbenik, ROKUS KLETT
Motta: MAXIMAL 1, delovni zvezek, ROKUS KLETT (EAN: 9789612920012)

5,00 €

18,90 €

NEMŠČINA 2
-

Motta: MAXIMAL 2, učbenik, ROKUS KLETT
Motta: MAXIMAL 2, delovni zvezek, ROKUS KLETT (EAN: 9789612718718)

18,90 €

NEMŠČINA 3
-

Motta: MAXIMAL 3, učbenik, ROKUS KLETT
Motta: MAXIMAL 3 delovni zvezek, ROKUS KLETT (EAN: 9789612719203)

18,90 €

ŠPANŠČINA 1
-

REPORTEROS INTERNACIONALES 1, učbenik, ROKUS KLETT (US)

ŠPANŠČINA 2
-

REPORTEROS INTERNACIONALES 2, učbenik, ROKUS KLETT (US)

OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE

10,00 €

ODGOVORI NA VPRAŠANJA STARŠEV - 3. REDNA SEJA SVETA STARŠEV
1. A Maja Čepin
Mene pa zanima ali že poteka katera izmed interesnih dejavnosti oz. kdaj se bodo spet začele
izvajati?
ODGOVOR: Interesne dejavnosti, kjer se učenci mešajo iz različnih oddelkov še ne potekajo.
V priponki vam pošiljam okrožnico Ministrstva za šolstva, ki je bila poslana ob sproščanje
ukrepov v vzgoji in izobraževanju ob prehodu v rumeno fazo.

4. r
Erika Snoj
Bi se oglasila v imenu četrtih razredov. Lansko leto so jih iz treh oddelkov razdelili v 4, saj so
bili pre številčni. Učiteljice so letos zelo zadovoljne, mislim da tudi učenci. Vsaj pri nas je
tako. Delo poteka lažje, klima v razredu je prijetnejša, mirnejša, učenci z učnimi težavami so
deležni več pomoči in časa, saj je otrok manj. Starši smo zadovoljni. Vemo pa, da se lahko
zgodi, da gredo spet nazaj v 3 oddelke, če se izpiše le en otrok. Tega si ne želimo. Včeraj pa
mi je hčerka povedala, da se bo ena deklica preselila v tujino in je ne bo več nazaj. Vem, da to
še ne pomeni nič, pa vendar nas skrbi.
ODGOVOR: Tako kot starše tudi nas nastala situacija zelo skrbi in do zadnjega dne ne bomo
jasno vedeli, kakšno bo stanje v bodočih petih razredih.
Zgornji normativ pri oblikovanju oddelkov je 28 učencev, kar pomeni, da 84 učencev pomeni
3 oddelki. Trenutno stanje v 4. razredih je 85 učencev, saj je bil v teh dneh že ena selitev v
tujino in s tem en izpis iz šole. Napovedana je nova priselitev, ki pa še ni uradno potrjena.
Seveda moramo upoštevati, da na napredovanje učencev vpliva tudi učni uspeh, ki je pri
nekaterih zaradi šolanja na daljavo šibkejši.

3.a, 1.b
Ali bo letos izvedeno fotografiranje otrok, slike razreda? Pobuda je, da se slikajo zunaj, kjer
ne potrebujejo mask. Lahko bi tudi Čisto mimo fotografa in protokola razrednik,
razredničarka pač stisne eno fotko. Samo, da je spomin na to (bedno) šolsko leto.
Podobna vprašanja na to temo so prihajala že v minulih tednih in šola je na njih odgovorila
(Op. predsednika SS)
ODGOVOR: Fotografiranje učencev bo potekalo v torek, 1. 6. 2021, danes (21.5.2021)
dobimo še zadnje informacije o izvedbi, nato starši prejmete uradno obvestilo.
7. A Jasna Kovačič
Iz našega razreda je prišlo vprašanje in poziv, da ga omenim na seji, zakaj se nekateri učitelji
ne držijo navodila ministrstva za šolstvo, da je v tem šolskem letu le eno ocenjevalno obdobje,
ki zahteva 2-3 ocene, to pomeni, da učenec ne potrebuje več ocen... Ocenjevanje se ne
preneha, kljub temu, da imajo učenci že dovolj ocen (pri nekaterih predmetih imajo nekateri
učenci že 4 ocene, pa se še kar napoveduje test in spraševanje) . Dotični starš, ki je ta
"problem-vprašanje" postavil je mnenja, da zakaj bi obremenjevali učence še z dodatnim
ocenjevanjem, ker je že tako ali tako naporno leto. Na to vprašanje ni na mestu odgovor, ker
se jih le tako motivira, ker ocena še daleč ni dobra motivacija za učence, ampak dodatni
pritisk in s tem stiska učencev. Lahko bi namesto pretiranega preverjanja znanja snov
utrjevati, saj že same ocene in padec le teh pove, da učenci v času šole na daljavo niso dobili
ustrezne razlage in posledično znanja (ignoranca le tega ni na mestu, glede na razmere).

Dobila sem tudi pripombo nad prehrano, da je količinsko premalo in da ni spremembe od
zadnje seje, ko je bil ta problem že izpostavljen.
ODGOVOR:
26. 11. 2020 smo prejeli sklep ministrice (dostopen v priponki) o ukrepih za nemoteno
opravljanje VI dela, kjer je zapisano, da se delo izvaja v enem ocenjevalnem obdobju.
Podrobno je pojasnjeno, glede števila ocen in sicer:
 Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se
znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu.
 Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se znanje oceni
najmanj trikrat v šolskem letu.
Pri tem je pomembno, da učitelj sistematično spremlja napredek učenca. V septembru 2020
smo na podlagi izkušenj preteklega šolskega leta predvidevali možnosti pouka na daljavo,
zato smo eno do dve oceni pri nekaterih učencih pridobili že v mesecu septembru in oktobru.
Nismo pričakovali, da bo prišlo do sklepa ministrstva o spremembi šolskega koledarja in s
tem posledično le enega ocenjevalnega obdobja.
Ker pa je naš cilj (in menim, da tudi cilj staršev in učencev) pridobiti znanje, ki bo čim
trajnejše, in s tem omogočiti učencem uspešen napredek na njihovi študijski poti, želimo
preveriti in oceniti znanje pridobljeno tudi v času šolanja na daljavo in vrnitvi nazaj v šole. S
tem posledično se pri nekaterih predmetih poveča tudi število ocen.
Žal je številčna ocena še vedno izredno pomembna v našem sistemu, čeprav bi bilo v dani
situaciji bolj potrebno več časa namenjati pridobivanju, preverjanju in utrjevanju znanja in ne
ocenjevanju.
Nekateri učenci želijo tudi sami izboljšati ocene in to možnost jim učitelji tudi omogočijo.
Za individualne primere je najbolje, da starši stopite v stik s posameznim učiteljem ter
preverite, zakaj je do povečanja števila ocen prišlo.
Glede prehrane smo na sejah že podali informacijo, morda predlagam, da individualno
ugotovimo, zakaj do nastale situacije prihaja. Starši naj se obrnejo na vodjo prehrane, go.
Anjo Novak.

