ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ SVETI TOMAŽ,
ki je bila v četrtek, 9.2.2017, ob 16.30 uri, v učilnici Osnovne šole Sveti Tomaž.
Prisotni: Ingrid Kralj, Marko Lalič, Adriana Perko, Ina Kovše, Saša Voršič, Blanka Kosi Raušl,
Andreja Fridman Vidovič, Anita Ivanuša, Aleš Bukovič, Andrej Hebar, Valerija Plejnšek, Mateja
Hržič, organizatorka šolske prehrane Barbara Colnarič in ravnateljica Irma Murad
Upravičeno odsotni: Natalija Mlakar, Marija Štrumelj.

Dnevni red:
1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti, pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev,
ki je bila četrtek, 29.9. ob 17.00 uri, v zbornici Osnovne šole Sveti Tomaž.
2. Učno vzgojna analiza v prvem ocenjevalnem obdobju.
3. Realizacija LDN v prvem ocenjevalnem obdobju.
4. Evidentiranje predstavnika staršev v komisijo za prehrano.
5. Vprašanja, predlogi, pobude.
6. Razno.

Ad1)
Predsednica Mateja Hržič je pozdravila vse prisotne. Zahvalila se je za predloge, pobude in dopolnitve
nanašajoč se na predhodni sestanek. Ravnateljica je glede na sklepe prve seje povedala, da so s
1.1.2017 zaposlili svetovalno delavko, ki nadomešča Natašo Šuen. Kdaj točno se bo slednja vrnila na
delovno mesto, se še ne ve. Bolniški stalež ji namreč podaljšujejo vsakič za tri mesece. Morda se bo
vrnila ob koncu šolskega leta, saj naj bi okrevanje trajalo nekje eno leto.
Mateja Hržič je, nanašajoč se na prejšnjo sejo, še omenila, da bi bila dobrodošla uvedba okenca, ki
omogoča avtomatsko prijavo, kadar je treba odjaviti malico. Ravnateljica je na to odgovorila, da so se
starši navadili na uporabo e-asistenta. Lahko se informacija pošlje tudi na razrednikov mail, lahko tudi
na njenega, večina jih pa še vedno pokliče v tajništvo in tako odjavi malico za otroka. Žal se pa še
vedno dogaja, da kdo pozabi malico odjaviti.
Ravnateljica je predlagala postavitev četrte točke dnevnega reda pod drugo točko, drugo točko pod
tretjo in tretjo pod četrto, kar je bilo soglasno sprejeto.
Ad2)
Organizatorka šolske prehrane Barbara Colnarič je povedala, da otrokom v šoli nudijo štiri obroke
dnevno. Trudijo se kombinirati različna živila, veliko sadja, zelenjave. Otroci imajo vedno na
razpolago dovolj tekočine – vode, čaja. Ob pripravi hrane je potrebno upoštevati smernice zdravega
prehranjevanja. Ob tem pa se je treba prilagajati tudi dobaviteljem. Trudijo se, da bi dobavitelji bili
večinoma lokalni. Trenutno so to Mesarstvo Sirc, Perutnina Ptuj, Čebelarstvo Plohl, Atina, Pomurske
mlekarne, občasno ga. Štuhec (jajca, testenine), ga. Kačar (solata, korenček), Kovačič, Pukšič. Preko
LAS-a je planirano za leto 2018, da bi imeli od g. Kosca Boštjana, ki ima ekološko kmetijo, en dan
ekološka živila za malico in kosilo. Z mlečnimi izdelki sta kmetija v Markovcih ter kmetija Perc na

Kogu, vendar se jim zaradi prevelikih investicij to ne izplača. Težava se pojavi tudi pri skladiščenju in
v tem, koliko je komu v korist dostavljati manjše količine.
Na sam obrok vpliva tudi cena ter želja otrok ter pogosto tudi staršev. V šoli so tudi otroci, ki imajo
alergijo na mleko, v vrtcu takega otroka ni.
Dogaja se, da otrok ne je določene hrane zato, ker tega ne jedo doma ali zato, ker si otrok pred njim
tega ni vzel.
Komisijo za šolsko prehrano bodo sestavljali ravnateljica, organizatorka šolske prehrane, predstavnica
kuharskega osebja, predstavnik otrok, predstavnika staršev iz šole in iz vrtca. Komisije so nastale
zaradi Zakona o prehrani, koristne pa so tudi zaradi pobud in predlogov s strani staršev.
Ravnateljica je k tej temi dodala, da je potrebno krmariti med okusi in željami učencev, da jih obrok
nasiti ter med priporočili.
S strani staršev je prišla informacija, da otroci ne marajo polnozrnatega kruha, zato so sedaj uvedli dve
vrsti kruha. Prehranske smernice ničesar ne prepovedujejo, vendar pa preveč nezdravih stvari ne more
biti.
Predsednica je predlagala, da bi vodja šolske prehrane bila prisotna enkrat letno na seji Sveta staršev.
Vprašala je, kdo želi biti član komisije. Kot predstavnica šole je bila predlagana Andreja Fridman
Vidovič, iz vrtca pa Ingrid Kralj.
Sklep: Svet staršev je kot predstavnici staršev v komisijo za šolsko prehrano soglasno imenoval
Andrejo Fridman Vidovič in Ingrid Kralj.
Ad3)
Ravnateljica je predstavila učno vzgojno analizo za obdobje od 1.9.2016 do 31.1.2017. Povedala je, da
so bili v primerjavi z lanskimi letos rezultati v celoti nekoliko slabši. Dva učenca nista dosegla
minimalnih standardov znanja in sicer v 1. razredu pri matematiki ter v 7. razredu pri angleščini in
zgodovini.
Prisotnost pri pouku je v 1. razredu nekoliko slabša (vodene koze, viroze), v višjih razredih je okoli
95%. Povprečne ocene so dokaj visoke ter v primerjavi z lani ni nekih odstopanj. K temu pripomorejo
ocene izbirnih predmetov.
Nadalje je povedala, da opismenjevanje mora biti individualno, prilagojeno posameznemu učencu.
2. razred ima mešane učence, tiste, ki so uspešni, na drugi strani pa manj uspešne. V 3. zaradi prehoda
na številčne ocene ni bilo opaziti posebnih težav. 4. razred se loči med tistimi, ki zmorejo; rezultati so
dosti boljši pri tistih, ki delajo sproti. S 5. razredom se zaradi majhnega števila da zelo dobro delati. Bi
pa tukaj lahko veliko več dosegli, če bi bila njihova splošna razgledanost boljša. Uspešni so npr. pri
kolesarjenju. Učenci 6. razreda so se morali navajati na različne učitelje ter drugačno delo. Učenke so
na eni strani uspešne, medtem ko na drugi fantje manj uspešni. V šoli v naravi ni bilo nobenih težav,
težave pa imajo z zbranostjo in vztrajnostjo. 7. razred učno ne blesti, sta se pa učni uspeh in klima v
tem razredu v primerjavi s preteklim obdobjem izboljšala. Trenutno najbolj učno sposoben je 8.
razred. Ker so številčni razred, njihove sposobnosti zaradi nediscipline niso prišle do izraza. 9. razred
nima posebnih težav. Fantje v tem razredu so bolj športno usmerjeni. Večina v razredu jih že ima
fiksne ideje, kaj si želijo biti po poklicu.
V celoti gledano je potrebno vse učence navaditi, da je potrebno šolsko uro aktivno preživeti, ker samo
na tak način lahko odnesejo več od pouka in jim ni treba toliko delati doma.
Ina Kovše je pohvalila sodelovanje z učiteljico Majo, ki starše o vsem sproti obvešča. Zatakne pa se v
prvem razredu pri angleščini, saj starši niso seznanjeni, kaj otroci tam sploh delajo. Prav tako niso bili
seznanjeni, da se angleščina ocenjuje. Tako za druge predmete vedo bolj ali manj vse, kar se dogaja,
pri angleščini pa ne vedo ničesar.
Ravnateljica je na ta komentar pojasnila, da je v 1. razredu v ospredju poslušanje, zato otroci pri
angleščini nimajo zvezkov. Bistvo tujega jezika v 1. razredu je, da pride v uho. Tudi pisanje in
govorjenje nista toliko v ospredju. So pa za vsak predmet učni načrti na spletni strani ministrstva in
lahko tako starši pogledajo, kaj se dela in kakšen je cilj pri posameznega predmeta.

Učiteljica Teja kompenzira ure, ima vso strokovno usposobljenost, izredno kvalitetno poučuje in se na
njo lahko starši vedno obrnejo s kakšnim vprašanjem ali pripombo. Na kar je Ina Kovše dodala, da je
učiteljica Maja staršem vedno točno povedala, kaj se od otrok pričakuje.
Ravnateljica je nadalje povedala, da angleški predmet ni del spričevala. Prosila je, da se starši vedno
naj najprej obrnejo na posameznega učitelja ali pa pokličejo njo; naj se s težavami ne čaka do seje
Sveta staršev.
Mateja Hržič je predlagala, da bi lahko bila učiteljica tujega jezika prisotna na prvem sestanku.
Sklep: Svet staršev se je seznanil z učno vzgojno analizo v prvem ocenjevalnem obdobju.
Ad4)
Ravnateljica je povedala, da je v ospredju formativno spremljanje; podprto je s strani zavoda ter s
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Bistvo je, da je v ospredju učenec in njegove
individualne sposobnosti, hkrati pa ob končnem rezultatu tudi spremljanje dela do takrat. Pomembno
je učence seznaniti, kje bodo določeno znanje potrebovali. Naloge naj bodo sestavljene tako,da zveni
življenjsko. Nadarjenih je šest učencev, za nekatere poteka proces klasifikacije.
Število učencev se ni spremenilo. Prej javnih del je ena zaposlitev od januarja. Dve delavki sta se
upokojili – ena v šoli in ena v vrtcu. Izobraževanje v zvezi z interaktivnimi tablami in računalniško
izobraževanje sta stekli. Delovni sestanki so bili izpeljani po načrtu; zaradi koncerta je bila
prestavljena konferenca. Realizirani so bili tudi dnevi dejavnosti, kulturni dnevi so potekali po urah.
Naravoslovni dnevi so bili sicer slabše realizirani, ker so odpovedali iz zdravstvenega doma zaradi
bolezni. Šolska športne tekmovanja so bila realizirana, tekmovanja iz znanj še potekajo. Učenci so se z
učiteljem Markom Laličem udeležili predizbora Malih sivih celic. Izpeljan je bil tabor, delavnice na
Gimnaziji Ljutomer, zimska šola v naravi, dve oddaji na radiu Prlek, nastop folklore v Centru starejših
občanov. Izveden je bil koncert, predstava Društva za boljši svet, baletna predstava.
V vrtcu realizacija poteka po načrtu. Vpisanih je nekaj novih otrok, tako je število vpisanih sedaj 77.
Otroci vrtca sodelujejo tudi na kulturnih minutkah, zadnja skupina dobro sodeluje s 1. razredom. Zanje
so pripravili tudi predstavo. V mesecu decembru so izvedli veliko dejavnosti. Strokovne delavke se
udeležujejo študijskih skupin v Ormožu. Izvedeno je bilo tudi predavanje Svetovalnega centra v
Mariboru. Otroci izredno lepo sodelujejo pri oddaji Male nogice.
Ina Kovše je postavila vprašanje, kdaj je prišlo do spremembe, da se za enajst dni ne upošteva
polovično plačilo za varstvo v vrtcu.

Ravnateljica je na to odgovorila, da bi bilo boljše, če bi posamezen starš s tem vprašanjem
prišel osebno do nje ali v tajništvo. Kolikor pa sama pozna zadevo, obstaja dogovor med šolo
in občino Sveti Tomaž, ki velja že več let, da občina Sv. Tomaž krije oskrbnino za otroka, ki
so odsotni mesec dni, vendar samo ob predložitvi zdravniškega potrdila. Bo pa na maile poslala
odlok, ki govori o tem.
Ad5)
Blanka Kosi Raušl je predlagala, glede na to, da je bilo v mesecu decembru in januarju veliko bolezni,
da bi se na oglasno desko dalo obvestilo o širjenju epidemij, saj imajo nekatere družine doma hudo
bolne svojce in bi jih s tem lahko opozorili na to, da otrok lahko domov prinese kakšno bolezen.
Ravnateljica je povedala, da so se v tistem času širile vodene koze in viroze in je dr. Kolarič ustvaril
gonjo, ker naj bi se otroci v šoli zastrupili s hrenovkami. Takrat je učiteljica Barbara poklicala inštitut
in so prišli vzet vzorce, ki pa niso pokazali nobenih nepravilnosti. Sicer pa bi se dalo o takih obvestilih
dogovoriti.
Saša Voršič je opozorila, da je bilo pred časom pred vhodom v garderobo otrok zadnje skupine v vrtcu
ledeno in je kar nekaj otrok padlo. Prosila je, če je lahko hišnik pri samem preprečevanju poledice bolj
dosleden, saj so starši tisti dan prosili g. Bojana Cimerlajta, naj nekaj ukrene glede poledenelosti pred
samim vhodom v garderobo.

Ravnateljica je odgovorila, da je v tistem času hišnik bil na bolniški in je g. Bojan posipal led pred
vhodom.
Voršičeva je še vprašala, ali je možno pustiti vhod v garderobo dlje časa odklenjen, saj starši, ki po
svoje otroke prihajajo ob 14.30 uri ne morejo po stvari, ki jih otroci pozabljajo v garderobi zgoraj.
Ravnateljica je povedala, da vhod ne more biti odklenjen dlje zaradi same varnosti otrok. Tisti vhod je
namreč nekoliko skrit in bi lahko kdorkoli prišel v vrtec ali pa bi lahko tudi kateri izmed otrok kam
odšel. Vhod bo ostajal zaklenjen, saj je to z vidika varnosti najboljša rešitev. Lahko pa starši gredo v
garderobo skozi glavni vhod.
Ob tem je tudi Andreja Fridman Vidovič zastavila vprašanje, ali se vhod morebiti zaklepa zaradi
staršev šolarjev, ker naj ti ne bi hodili skozi ta vhod.
Ravnateljica je ponovila, da v času pouka ne more biti odklenjeno, je pa odklenjen vedno glavni vhod.
Aleš Bukovič je postavil vprašanje ene izmed mam, ki jo zanima, kako poteka postopek za pridobitev
Zoisove štipendije ter postopek za nadarjene.
Ravnateljica je podala odgovor, da se te informacije podajo v 9. razredu. Otroke predlagajo učitelji,
razredniki. Na šoli je trenutno šest nadarjenih učencev. Prvi predlogi se začnejo v 4. razredu. Seznam
je letos že narejen, sedaj bodo potekala ocenjevanja po ocenjevalnih lestvicah. Testiranje opravi tudi
psiholog. Te učence predlaga šola. Če pa kateri izmed staršev meni, da je njegov otrok nadarjen, pa se
lahko obrne na razrednika in skupaj pogledata, ali je temu tako. Omenjeno je tudi povezano z Zoisovo
štipendijo, saj je eden izmed pogojev za pridobitev štipendije tudi potrdilo o nadarjenosti. Ob
zaključku 9. razreda učenec dobi potrdilo o nadarjenosti in vsa morebitna ostala priznanja.
Ad6)
Andreja Fridman Vidovič je vprašala, kdo določa seznam knjig za bralno značko, saj nekateri otroci
veliko berejo, vendar jim mogoče ne ustrezajo ravno knjige, ki so na seznamu. Ali je možno, da bi se
upoštevale tudi katere druge knjige, ki morda niso na seznamu za posamezen razred?
Ravnateljica je povedala, da se bo glede samega seznama in možnosti pozanimala. Kot ji je znano, pa
o tem odločajo učitelji. Bo pa odgovor, ko bo podatke preverila pri učiteljih, posredovala Svetu
staršev.
Ravnateljica je še povedala, da bodo učenci 9. razreda izpeljali koncert in sicer 17.2.2017, ob 18. uri.

Seja je bila zaključena ob 18.25 uri.

Zapisala:
Saša Voršič

Predsednica Sveta staršev:
Mateja Hržič

