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Z A P I S N I K 

2. rednega sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2021/2022,  

ki je potekal 25. 5. 2022 v zbornici šole 

 

Prisotni: Mateja Barbo Redek, Andreja Opara, Blažka Kristan, Jure Klavora, Andreja Povše, Katja Berus, 

Rok Pelc, Jožica Kastelic, Mateja Matoh, Špela Zupan, Danijela Čutura Sluga, Janja Kajič, Tanja Šiško 

Bevec, Jože Strojinc, Irena Gole, Marta Saje, Dejan Dular.  

Upravičeno odsotni:  Tadeja Primc, Irena Jermančič, Jasmina Drenik, Andrej Hočevar, Stane Brinjevec.  

Odsotni ostali: Jasmina Kastelec, Damjan Ajdič, Ines Florijančič, Vesna Žibert, David Matoh, Igor 

Rožmanc, Janez Cesar, Julija Oberč.  

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 1. rednega sestanka in 3. korespondenčne 

seje.  

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

2022/2023. 

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

4. Predlogi in pobude.  

 
 
K točki 1 

Predsednik Jože Strojinc je uvodoma pozdravil navzoče. Ob ugotavljanju prisotnosti je bilo ugotovljeno, 

da je svet sklepčen. Prisotne je povprašal za morebitne pripombe na 1. zapisnik rednega sestanka in 3. 

korespondečni sestanek. Prisotni na zapisnika niso imeli pripomb.  

 

SKLEP 1:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je potrdil zapisnik 1. rednega sestanka z dne 28. 9. 2021 in zapisnik 3. 

korespondenčnega sestanka z dne 10. 3. 2022 in 11. 3. 2022.  

 

K točki 2 

Predsednik je prisotne pozval k razpravi na izbor gradiv za novo šolsko leto. Predstavnica 6. a je 

izpostavila količino gradiv za 5. in 6. razred. Mnenja je, da je v delovnih zvezkih 1/3 nepotrebne snovi. 

Kot primer je navedla, da domače naloge iz delovnih zvezkov vsebujejo tudi po pet listov, in sicer le z 

namenom, da je delovni zvezek rešen, kar pomeni veliko domačega dela. Za povprečnega učenca je to 

preveč. Vaje so tako v delovnih zvezkih kot učbenikih, zato naj se te vsebine čim manj podvajajo.  
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Glede malega zgodovinskega atlasa za 7., 8. in 9. razred je povedala, da ga nekatere šole ne uporabljajo 

in da učenci v  5. razredu dobijo le zemljevid, ki ga vsako leto dopolnjujejo. Poudarila je tudi težo šolskih 

torb.  

 

Ravnateljica je podala svoje mnenje glede učnih gradiv. Povedala je, da so se s prihodom devetletne 

osnovne šole pričele pojavljati tudi težke torbe. Danes zato obstajajo torbe s kolesci. Šole so velikokrat 

apelirale na založbe, a ničesar dosegle. Strinja se z zmanjševanjem delovnih zvezkov. Želi si, da so 

učitelji pri izbiri lahko bolj svobodni, pri tem jih bo podpirala. O uporabi atlasa meni, da je dobro, da ga 

učenci čim več gledajo in uporabljajo, saj se učenci s tem učijo tudi prostorske predstavljivosti.  

Ostalih pripomb ni bilo.  

SKLEP 2:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil skupne nabavne cene delovnih zvezkov in učnih 

gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2022/2023.  

K točki  3 

Poročilo o delu vrtcu:  

V vrtcu deluje 12 oddelkov, od tega 4 oddelki delujejo v dislocirani enoti Polonca. Zadnji, 12. oddelek, 

se je zelo hitro zapolnil 1. marca s 14 otroki, skupno število otrok je 204.  

Življenje in delo v vrtcu je zelo zaznamovala in omejila epidemija, saj je bilo od novembra do januarja 

kar nekaj karanten (4). Stanje se je počasi začelo umirjati aprila in maja. So se pa zaradi sproščanja 

ukrepov in neuporabe mask pričeli pojavljati drugi virusi.  

Dejavnosti trenutno potekajo skladno z vsebinami Letnega delovnega načrta. Izpeljali so Teden otroka, 

dva Bazarja, gasilsko vajo, virtualni Dan odprtih vrat, Praznovanje jeseni in urejali Čutno pot. Dve 

skupini otrok obiskujeta angleščino v vrtcu. Lepo jih je presenetilo podjetje Bartog, ki je v decembru 

obdarilo vse otroke. V sproščenih razmerah je tudi več sodelovanja z zunanjim okoljem. Pripravljajo se 

na zaključek projekta Cepetavček bralček in na zaključno prireditev.  

Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sta opravili vse hospitacije in konference.  

Ravnateljica se bo tudi v prihodnje trudila opraviti vse hospitacije, saj tako spoznava delo in napredek 

strokovnih delavcev.  

Za zaposlene sta bili organizirani dve izobraževanji ter predavanje za starše, ki pa je bilo slabo obiskano. 

Pozvala je starše k večji udeležbi, povedala je, da so to kakovostna in tudi draga predavanja.  

Poročilo o delu v šoli:  

Šola deluje z 18 oddelki, dva otroka sta se prešolala, skupno število učencev je 360. Tudi delo v šoli je 

krojila epidemija, imeli so kar nekaj karanten, največ ob koncu januarja, ko je bilo v karanteni 6 

oddelkov. Stanje se je počasi začelo umirjati v marcu.  

Vzgojno-izobraževalno delo poteka po začrtanih vsebinah v letnem delovnem načrtu. Ponovno so 

zaživeli projekti, tekmovanja in dnevi dejavnosti v šoli kot izven šole; Pavčkov dan, Pavčkove vitice, šola 

v naravi za 7. razred, ekskurzije za 8. in 9. razred ob Tednu otroka, ogledali so si baletno predstavo in 
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izpeljali Start up vikend. V celoti so zaključeni projekti Pavčkove vitice, Likovna ustvarjalnica in Radi 

pišemo z roko.  

Ravnateljica je opravila 20 hospitacij. Tečaj angleščine, ki ga je izvajala, je obiskovalo 16 staršev in 

občanov.  

15. junija bo potekala valeta za 9. razred, 18. junija bo delovna sobota, ko se bodo učenci, zaposleni in 

starši družili na pohodu ob občinskem prazniku, od šolskega leta pa se bodo poslovili z zaključno 

prireditvijo.  

Predstavnik 9. b je povprašal, kako bo potekal pohod. Ravnateljica je odgovorila, da bo pohod 

organiziran ločeno starši–učenci. Poskrbeli bodo tudi za prehrano.  

Predstavnica skupine Škorenjčki je povprašala glede postopka vpisa otroka v vrtec. Spraševala je, ali je 

možno, da so starši o sprejetju otroka v vrtec obveščeni prej kot en mesec pred odprtjem skupine. 

Povedala je, da nekateri starši oddajo vlogo že zelo zgodaj, varstvo iščejo tudi drugje. Meni tudi, da bi 

mirnopeški otroci, kljub točkovanju, lahko imeli prednost pri vključitvi. S tem so se strinjali tudi nekateri 

drugi starši. Povedali so, da bi radi imeli sigurnost, da so o vključitvi obveščeni mesec pred odprtjem 

skupine, pa se jim zdi prepozno.  

Pomočnica ravnateljice je razložila, da je za sprejem otrok v vrtec potrebnih več izpolnjenih pogojev 

(dopolnjena starost otroka, končan starševski dopust, prostorski pogoji).  Pri sprejemu ravnajo  skladno 

s pravilnikom, ki ga je izdala občina. V kolikor je vpisanih več otrok, kot je prostih mest, se ustvarja 

čakalni seznam. Starši so se strinjali, da se v zvezi s tem obrnejo na Občino Mirna Peč. 

Ravnateljica je še dodala, da je trenutno težava pridobivanje kadra, ki ga nikakor ne uspejo dobiti. 

Potrebovali bodo učiteljico za matematiko in tehniko ter učiteljico razrednega pouka.  

SKLEP 3 :  

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

vrtcu.  

K točki 4 

Predstavnica skupine Strele: 

̶ predlog, da sta pri uvajanju najmlajših otrok vsaj prva dva meseca prisotni vsaj dve isti 

vzgojiteljici. Opazila je, da je bilo pri uvajanju veliko menjav. Pomočnica je odgovorila, da je to 

zaradi pokrivanja sočasnosti in opaža, da otroci s tem nimajo veliko težav.  

Predstavnica 6. a: 

 

̶ v imenu učencev je podala pohvalo učiteljem Klemnu Kramarju, Dominiku Strgarju, Ani 

Šterbenc in razredničarki Mojci Novak; 

̶ neustreznost nadomeščanja pri pouku GUM: pomočnica je razložila, da od februarja ni 

učiteljice in so zelo dolgo iskali nadomeščanje zanjo. Medtem so se morali znajti, zaveda pa se, 

da je ta predmet težko nadomeščati;  

̶ pri eni uri ni bilo urejeno nadomeščanje in so bili učenci sami. Učenci so povedali, da jim je bilo 

zagroženo z vzgojnim ukrepom, ker niso povedali, da so v razredu brez učitelja. Ravnateljica se 
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ne spomni, da bi to rekla. Učenci so bili le opozorjeni, da se to takoj pride povedat. Bila pa je 

malo bolj stroga zato, ker so učenci sami želeli nekam oditi;  

̶ starš je opazil strokovno napako pri učiteljici in učiteljici to tudi povedal. Učiteljica svoje zmote 

naj ne bi priznala. Ravnateljica je odgovorila, da s tem ni seznanjena. V kolikor nista našla 

sporazumne rešitve, naj se starš oglasi pri njej; 

̶ projekt Dvig bralne kulture in pismenosti: v letu 2021 je bilo v Cobissu 125 enot gradiva, lansko 

leto 77, prejšnja leta okoli 300. Ravnateljica je razložila, da se knjižnica počasi polni. V lanskem 

letu zaradi slabe finančne situacije ni bilo nabav knjižničnega gradiva, od septembra letos pa 

gradiva redno nabavljajo, ne samo v slovenskem, ampak tudi v tujem jeziku. Tudi učence 

nagrajujejo s knjižnimi nagradami. Zaključek bralne značke bo potekal 10. junija; 

̶ pohvalila je Večer v knjižnici; 

̶ izpostavila je pojav medvrstniškega nasilja in izključevanja, glede nalaganja in pošiljanja 

zapiskov je pohvalila odzivnost učiteljev; 

̶ skupinsko delo doma: mnenja je, da se da veliko stvari narediti v šoli in pozvala k izogibanju 

ocenjevanju dela (izdelkov, projektov), ki jih morajo otroci narediti doma. Ostali starši so 

dodali, da vsi otroci nimajo enakih možnosti za delo doma, pomagajo tudi starši in vsi skupaj 

vložijo veliko truda, izdelki pa so včasih ocenjeni slabo;   

̶ izvajanje tekmovanj:  mnenja je, da jih je veliko, a se ne izvajajo. Predlagala je učitelja, ki bi v 

okviru krožka poskrbel, da se z učenci o tekmovanjih več pogovarjajo in da poskrbi za priprave 

na tekmovanja. Dodala je, da gre za učence, ki imajo veliko obveznosti in predlagala morda 

prost dan na račun tekmovanj. Predstavnica 3. b je dodala, da starši samo dobijo obvestilo, da 

je otrok uvrščen na tekmovanje in tako je vsa obveznost na starših. Otroci ne želijo sodelovati, 

če niso motivirani in tu se dela škoda. Pomočnica ravnateljice se je strinjala in povedala, da so 

o pripravah na tekmovanja z učitelji že govorili.  

̶ projekt Rastemo s knjigo: starši naj bi podali pripombo na neprimerno izbiro knjige. 

Ravnateljica je povedala, da šola ne vpliva na izbiro in je tudi staršu že sama predlagala, da se 

obrne na društvo, ki je knjigo izbralo.  

̶ vabila Četrtkovih brenčanj: nekateri starši so se pritožili, da vabilo za dogodek Četrtkovih 

brenčanj ne sodi v šolski prostor, povabilo pa so prejeli preko eAsistenta. Ravnateljica je 

razložila, da je dobro premislila, preden je staršem poslala vabilo. Gre za društvo, ki deluje 

brezplačno, mirnopeške ljudi, ki organizirajo dogodke na lokalni ravni in s tem povezujejo 

krajane in podpirajo kraj. Škoda se ji namreč zdi, da delajo nekaj dobrega za kraj, na koncu pa 

nimajo obiska, ker vabila ne dosežejo vseh. Vabila je poslala zato, ker se ji je zdel to povezovalni 

element med krajani. Oglasila se je tudi predstavnica tega društva in povedala, da delujejo kot 

kulturno društvo in prirejajo mesečne dogodke. 

̶ datum izvedbe TRK: ni bil primeren, saj je bil organiziran sredi ocenjevanj. Predlaga datum 

proti koncu šolskega leta.  

 

Predstavnica 8. b 

̶ je povprašala o možnosti končnega izleta. Učenci si tega zelo želijo. Ravnateljica je razložila, da 

končnega izleta za 8. razred ne načrtujejo, so pa imeli nekaj ekskurzij ob Tednu otroka. 

 

Predstavnik 9. b 

̶ šolski sklad: starši, ki to želijo, vplačujejo v šolski sklad 1 EUR/otroka oz. 1 EUR/družino 

mesečno pri položnicah. V letošnjem letu so tako zbrali 427 EUR. Povedal je, da sredstva počasi 
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upadajo in apeliral na šolo, da se delovanje šolskega sklada predstavi v okviru roditeljskih 

sestankov. Dodal je, da lahko del sredstev starši namenijo tudi iz dohodnine. Iz zbranih sredstev 

so bili do sedaj pokriti stroški za TRK in učno pot v vrtcu, o plačilu dveh avtobusnih prevozov 

pa morajo še odločiti.  

 

Predstavnica 3. b 

̶ nekateri starši so podali pripombo o prostem dnevu 24. 12. Ta dan ni bil prazničen in nekateri 

starši so si na ta dan težko organizirali varstvo za otroke.  

 

Ob koncu sta se predsednik in ravnateljica vsem prisotnim zahvalila za sodelovanje. Ravnateljica je 

povedala, da je vse pripombe in predloge vzela za dobro in vsem staršem zaželela lep dopust, otrokom 

pa lepe počitnice.  

 

 
Sestanek je bil zaključen ob 20.10. 
 
Številka dokumenta: 900-1/2020/16 
 
Zapisala:        Predsednik sveta staršev  
Maja Oštir        Jože Strojinc 
 

 

V Mirni Peči, 31. 5. 2022  

 

 

Priloge:  

 Predlog izbora delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 


