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Z A P I S N I K 

2 . rednega sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2020/2021,  

ki je potekal v četrtek, 20. 5. 2021, ob 19.00 v jedilnici šole 

 

Prisotni: Damjan Ajdič, Jure Klavora, Drago Perko, Ana Povšič, David Matoh, Andreja Povše, Mateja 

Matoh, Špela Zupan, Irena Jermančič Primc, Janja Kajič, Tanja Šiško Bevec, Jože Strojinc, Jasmina 

Drenik, Andrej Hočevar, Marta Saje, Julija Oberč, Dejan Dular, Jože Krevs, Simona Rajšel  

Upravičeno odsotni:  Blažka Kristan, Petra Zajc, Maja Petan, Danijela Čutura Sluga, Stane Brinjevec.  

Odsotni ostali: Vesna Žibert, Maruška Mohar, Tone Grivec, Igor Rožmanc, Janez Cesar  

Ostali prisotni: Majda Čengija (ravnateljica), Irena Kozlevčar (pomočnica ravnateljice za vrtec), Sanja 

Pavlinić Vidic (pomočnica ravnateljice za šolo), Maja Oštir (zapisnikarica) 

 

Dnevni red:  

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka. 

2. Obravnava in potrditev predloga cen delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 

2021/2022. 

3. Poročilo o delu od odprtja šole in vrtca. 

4. Imenovanje dveh predstavnikov v UO šolskega sklada. 

5. Predlogi in pobude.  

 
 
K točki 1 

Predsednik sveta staršev je po uvodnem pozdravu ugotovil sklepčnost in prisotne pozval k morebitnim 

predlogom k dopolnitvi dnevnega reda in k potrditvi zapisnika preteklega sestanka. Starši so predlagani 

dnevni red potrdili. Glede zapisnika preteklega sestanka je predstavnica 3. b posredovala pripombo 

starša, da so v zapisniku slovnične napake. Ravnateljica je povedala, da je bil zapisnik preteklega 

sestanka poslan v lektoriranje, tudi sama ga je pregledala in ni ugotovila nobenih slovničnih napak. 

Predsednik je starše nato pozval k potrditvi zapisnika.  

 

 

SKLEP 1:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil zapisnik preteklega sestanka dne 10. 11. 2020.  

 

K točki 2 

Starši so obravnavali predlagani izbor delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za prihodnje šolsko leto.   

Ravnateljica je pojasnila, da šola tudi za prihodnje šolsko leto ostaja v enakih cenovnih okvirih nakupa 

gradiv, sprememba je le pri izboru gradiva za 4. in 9. razred. Prebrala je obrazloženi mnenji učiteljic, ki 

predlagata spremembi. V 4. razredu je gradivo posodobljeno z učnimi načrti in bo zamenjano po petih 
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letih,  v 9. razredu pa je dodano interaktivno gradivo za glasbeno umetnost v vrednosti pet evrov. Pri 

gradivih za ostale razrede ni sprememb.  

 

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 2021/2022. 

 

K točki 3 

Poročilo o delu v šoli in vrtcu sta predstavili ravnateljica in pomočnica ravnateljice za vrtec.  

Ravnateljica je na kratko predstavila potek dela in dejavnosti v šoli od nastopa njenega mandata. 

Povedala je, da je nastopila mandat z 31. 12. 2020 in takrat jo je zaradi epidemioloških razmer pričakala 

povsem prazna šola.  

V januarju je sprva spoznavala prostore šole in vse sodelavce ob čajankah. Konec februarja so se pričeli 

vračati v šolo učenci in življenje se sedaj počasi vrača na stare tire.  

Največ energije trenutne usmerjajo v učence, da se čimprej vrnejo v običajni ritem.  Velik zalogaj so 

tudi tekmovanja. Potekajo tako na šolski kot državni ravni. Učenci 6. in 9. razreda so pisali NPZ, dodatne 

in interesne dejavnosti pa skladno z ukrepi potekajo v mehurčkih. Izpostavila je, da je bilo zelo malo 

karanten.  

V teku je razpis za osmi literarni natečaj Pavčkove vitice, ki ga v naslednjem letu želijo razširiti tudi na 

srednje šole, ob deseti obletnici pa tudi izven meja. V teku je zbiralna akcija starega papirja, učenci 9. 

razredov pa se zelo veselijo valete. V letošnjem letu pa sta zaradi ukrepov bolj okrnjena projekta 

Rastoča knjiga in Erasmus + ter delo na področju šolskega časopisa.  Dodala je še, da 31. 5. 2021 v Mirni 

Peči gostuje olimpijska bakla, vsi učenci bodo prejeli majice.  

Predstavnik 8. b je povedal, da učenci sedaj lahko trenirajo rokomet, interesne dejavnosti pa se še ne 

izvajajo. Ravnateljica je povedala, da se ukrepi počasi sproščajo in s tem tednom počasi začenjajo s 

športnimi aktivnostmi. Učenci izdelujejo vzgojno športni karton in na hospitaciji je opazila, da so 

gibalne spretnosti učencem zelo upadle in nujno potrebujejo gibanje.  

V vrtcu deluje novi 12. oddelek, trenutno sta vpisana 202 otroka. Zaključen je vpis otrok za novo šolsko 

leto, kjer je manj prijav, kot preteklo leto. Prejeli so 21 vlog za vpis 1. 9. 2021, za medletni vpis pa 12 

vlog. Odsotnosti delavk je bilo veliko, iz tega razloga tudi veliko menjav, trenutno je v teku razpis za 

zaposlitev pomočnice vzgojiteljice. Tako kot v šoli je bila tudi v vrtcu epidemiološka slika kar dobra, saj 

ni bilo veliko okužb, v karanteni so bili le trije oddelki.  

Sicer je bilo tudi to leto drugačno, delovali so v zmanjšanem obsegu, se pa je prisotnost otrok iz meseca 

v mesec povečevala. Delo in življenje v vrtcu poteka po smernicah NIJZ in v mehurčkih, kar pomeni, da 

se oddelki ne združujejo. Kljub temu sledijo začrtanim vsebinam, otrokom omogočajo veliko gibanja, 

obiskujejo gozdno učilnico in sodelujejo na natečajih. Zaradi ukrepov je odpadlo kar nekaj dejavnosti, 

ki so bile načrtovane s starši in z okoljem. Pomočnica je ob koncu zelo pohvalila delo in prizadevnost 

vseh strokovnih delavk.  
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SKLEP 3 :  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o delu v šoli in vrtcu.  

 

K točki 4 

Predsednik je prisotne pozval k izvolitvi dveh predstavnikov v upravni odbor šolskega sklada in dodal, 

da so se na zadnjem sestanku upravnega odbora dogovorili za prostovoljno zbiranje 1 evra mesečno 

po položnicah in tako se je že nabralo kar nekaj denarja. Srečujejo se dvakrat na leto.  

V nadaljevanju je prisotne pozval k izvolitvi dveh članov v upravni odbor. Javila sta se Damjan Ajdič in 

Dejan Dular.  

Predstavnik 9. a je predlagal spremembo ure zbiranja starega papirja, npr. v popoldanski čas, saj vsi 

starši ne morejo papirja dostaviti samo zjutraj. Predlagali so, da bi starši papir odpeljali direktno na 

Dinos. Ravnateljica je pojasnila, da so za zbiranje papirja rezervirani trije torki ter da je kontejner 

postavljen že dan prej in lahko starši papir oddajo tudi takrat.  

Sicer pa se je strinjala s predlogom o podaljšanju ure. S pomočnico sta se dogovorili, da bo veljala en 
dan, v zbiralno akcijo pa bodo vključili tudi vrtec. Staršem se zdi tudi prav, da papir zbirajo po razredih, 
saj so učenci tako bolj motivirani.  

 

SKLEP 4:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok potrdil dva člana upravnega odbora šolskega 

sklada, Damjana Ajdiča in Dejana Dularja.  

 

K točki 5 

Ravnateljica je razložila potek dela z nadarjenimi učenci in izvajanje tekmovanj. Delo z nadarjenimi 

učenci poteka v več oblikah in po individualiziranih načrtih učencev. Delo poteka v okviru interesnih 

dejavnosti, delavnic, včasih individualno, včasih skupinsko, učenci so povabljeni tudi na tabor 

raziskovanja in kreativnosti, ki ga organizira šola vsako leto. V začetku šolskega leta sta bila z 

nadarjenimi učenci izpeljana glasbena delavnica in tabor raziskovanja in kreativnosti, ki se ga je 

udeležilo 28 učencev. V času pouka na daljavo je delovala spletna učilnica za nadarjene. Ob koncu tega 

šolskega leta bo narejeno evalvacijsko poročilo, za naslednje šolsko leto pa individualizirani načrti.  

Tekmovanja v šoli so pričeli izvajati v marcu, ko so se vsi učenci vrnili v šolo. Pojasnila je, da ima vsak 

predmet svoja pravila. Šola prejme šolski koledar, ki mu sledijo in na potek nima nikakršnega vpliva. 

Kako bodo zadeve potekale, odločajo v komisiji. Tekmovanja trenutno potekajo v bolj strnjeni obliki, 

sicer pa so učenci na tekmovanjih zelo uspešni. Izpostavila je zlata odličja pri geografiji, angleščini in 

matematiki.  

Glede izvajanja interesne dejavnosti programski jezik se bo pogovorila z računalničarko. 

Predstavnik 8. b je pohvalil učiteljico matematike in delo z nadarjenimi, ki po njegovem poteka boljše 

kot prejšnje leto. Povprašal je tudi o možnosti vegetarijanskega jedilnika za učence oz. da se pri izdelavi 

jedilnika pomisli tudi na učence, ki ne jedo mesa. Ravnateljica je pojasnila, da je dvakrat tedensko na 
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voljo brezmesni obrok in da je za vse vrste diet potrebno medicinsko potrdilo. O možnosti jedilnika za 

vegetarijance bo govorila z vodjo šolske prehrane.  

Starše iz vrtca je zanimalo, kako bo potekal zaključek šolskega leta v vrtcu. Pomočnica je povedala, da 

so se na konferenci dogovorili, da bo zaključek vrtčevega leta potekal v okviru posameznega oddelka, 

v mehurčku, skladno z ukrepi. Pojasnila je še, da bo namesto vrtca v naravi, ki letos zaradi ukrepov ni 

bil izveden, potekala noč v vrtcu. Dve skupini otrok bosta prespali v vrtcu in dve v muzeju.  

Predstavnica 3. b je zjutraj pri spremstvu otroka v šolo opazila razmetane smetnjake in smeti.  

Predsednik je povedal, da se je v šolskem skladu nabralo kar nekaj denarja in da se bodo na sestanku 

dogovorili, za kaj in kako ga porabiti. Pomočnica je dodala, da so v vrtcu sredstva porabili le za izdelavo 

portfolij.  

Predstavnici 1. b in 2. b sta v imenu staršev pohvalili učiteljici.  

Glede izvedbe šole v naravi je ravnateljica razložila, da so za novo šolsko leto prijavili učence 3. in 4. 

razreda na Debeli rtič ter učence 5., 7. in 8. razreda v ČŠOD. Predstavnica 3. b je predlagala, da se 

povpraša, ali lahko koristijo vavčerje, saj so lansko leto v Osilnici imeli to možnost.  

 

 
Sestanek je bil zaključen ob 19.25. 
Številka dokumenta: 900-1/2020/10 
 
Zapisala        Predsednik sveta staršev  
Maja Oštir        Jože Strojinc 
 

 

 

V Mirni Peči, 24. 5. 2021  

 

Priloga:  

 izbor delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 

 


