
K10) Odgovori na vprašanja staršev: 

Odgovor za PB  

Vsako šolsko leto imamo težave pri oblikovanju skupin v času podaljšanega bivanja. 

V mesecu maju starši prijavite svoje otroke v podaljšano bivanje za naslednje šolsko 

leto. Na prijavljeno število učencev šola s strani MIZŠ pridobi določeno število ur in v 

okviru teh ur oblikujemo oddelke v podaljšanem bivanju. Piramida za oblikovanje 

oddelkov je sestavljena tako, da se učenci med oddelki delijo tudi v času interesnih 

dejavnosti, dodatnega in dopolnilnega pouka, oziroma takoj, ko število učencev v 

skupini pade pod normativ. Da se učencem ni treba iz ure v uro seliti iz oddelka v 

oddelek, sestavimo skupine tako, da učenci ostanejo v skupini ves čas podaljšanega 

bivanja. Rezultat tega pa je, da se v času po rednem pouku razdelijo posamezni 

oddelki. Pri sestavi oddelkov nam je pomembno, da se ne delijo oddelki prvega 

razreda. Vsako leto  pri delitvi oddelkov upoštevamo, da se ne deli vedno isti 

oddelek. Kako in kateri oddelki se delijo je odločitev strokovnih delavcev šole, tudi z 

upoštevanjem želja učencev. 

Telovadnica na Abramovi 

V telovadnici na Abramovi izvajajo interesne dejavnosti po 15:00 uri, zunanji izvajalci. 

Do sedaj je bila vedno praksa, da so bila vrata iz šolskih prostorov do telovadnice 

zaprta zaradi nezaželenega sprehajanja po šoli, vandalizma in morebitnih kraj. 

Popoldanski čistilec, ki je za telovadnice zadolžen vedno počaka, da se zberejo vsi 

učenci, nato pa zaklene tudi vrata garderob, prav tako zaradi morebitne odtujitve 

predmetov in vandalizma. Stekleno bela vrata s strani šolskega igrišča v obe 

telovadnici pa so odprta tako, da starši ne čakate na dežju. Če so bila kdaj vrata s 

strani šolskega igrišča zaprta, niso bila zaklenjena.  

Spremljane dejavnosti otrok pa je žal onemogočeno. V kolikor vam omogočimo 

dostop do telovadnice to pomeni, da bi z mokrimi čevlji hodili po parketu telovadnice, 

kar ni sprejemljivo. Učenci vadijo v copatih, njihovi copati bi se tako zmočili, prav tako 

pa obstaja večja nevarnost padcev na mokrih tleh. 

  



Prehrana: 

Zavedamo se, da je prehrana pomembna na vseh razvojnih stopnjah in prilagojena 

prehrambnim navadam. V šolskih kuhinjah je prehrambni načrt bolj enoten in je zato 

težko pričakovati, da bo povsem zadovoljil potrebe in želje vseh učencev. Prehrana 

je v šolski kuhinji zadovoljiva.  

Res je, da se jedilniki ponavljajo, saj pripravljamo hrano, ki se mora tudi transportirati. 

Veliko izbire tukaj nimamo, pa še zakonodaja nas na vsakem koraku omejuje. Za 

morebitne sugestije glede posameznih jedi smo v šolski kuhinji vedno odprti. 

Pri načrtovanju pa moramo upoštevati še ceno živil. 

Varnost omaric Abramova  

Na Abramovi smo takoj preverili z rezervnimi ključi, če en ključ odpira več omaric. Do 

tega zaključka nismo prišli. Preverjamo še naprej. Lepo prosim, v kolikor veste ključ 

katerih učencev naj bi odpiral več omaric, vas prosim, če to sporočijo učenci v 

tajništvo šole. 

 

Prihod s kolesi v šolo 

Učence navajamo, da v šolo hodijo peš ali s kolesom, kar je tudi zaželeno saj se tako 

več gibljejo. Na kolesarnico je nameščena aktivna kamera, ko učenci zapuščajo pouk 

po peti in šesti šolski uri pa je receptor pri kolesarnici. S trditvijo, da v šoli ni nič varno 

se ne moremo strinjati.  

Čas za kosilo 

Ko se bodo oblikovali dokončni seznam učencev (konec septembra), ki obiskujejo 

posamezni izbirni predmet ali interesno dejavnost  bo učitelj, ki je dežuren v jedilnici v 

času kosila,  prejel sezname in čakajoče razporedil tako, da bodo imeli tisti učenci, ki 

nadaljujejo s poukom prednost pri kosilu. V kolikor se bo izkazalo, da je  čas od 13.10 

do 13.40 (odmor za kosilo med 6. in 7. šolsko uro) prekratek za kulturno uživanje 

hrane bomo primorani razmisliti o podaljšanju tega časa, kar gre na škodo tistim 

učencem, ki čakajo na izbirni premet eno ali dve šolski uri. 

 



 

Nakup za delovnih zvezkov  

V naslednjem šolskem letu bomo pripisali tudi kode. Po seznamu učbenikov in 

delovnih zvezkov v šolskem letu 2014/2015 ste se starši sami odločili ali si boste 

učbenike sposodili iz učbeniškega sklada ali pa jih boste kupili sami. Posebej pa so 

na seznamu vaje za matematiko, kjer piše, da si jih lahko izposodite v šoli. Naše 

mnenje je, da je bil seznam napisan razumljivo.  

 

Cena tabora CŠOD Soča  

Cena 5 dnevnega tabora v CŠOD Soča vsebuje stroške bivanja 62,3 EUR, 

posteljnine 4,4 EUR, prevoza cca 15 EUR (šteto je 94 potnikov), vstopnine 1,5 EUR 

in spremljevalce. Končna cena tabora bo predvidoma 100 EUR. Tudi predlagana 

cena na roditeljskem sestanku je bila samo okvirna. 

Nabavna cena DZ in ostalih šolskih potrebščin 

V mesecu juniju 2014, ko starši niste dali soglasja k nabavni ceni delovnih zvezkov in 

ostalih šolskih potrebščin, sem takoj vprašal na šolsko inšpekcijo kaj kot šola lahko 

naredimo. Dobil sem odgovor, da je prioriteta pouk po učnem načrtu, zatorej moramo 

naročiti delovne zvezke sicer bomo v prekršku. Enako vprašanje sem naslovil tudi na 

MIZŠ, vendar odgovora do danes nisem prejel. 

Predlagam, da vprašanje o nabavi delovnih zvezkov in učnih pripomočkov za LUM 

prestavimo na naslednjo sejo. 

Sašo Vlah 

Odgovore pripravilo vodstvo šole in organizatorica šolske prehrane. 

 

Predlog sklepa: Svet staršev se je seznanil z odgovori na vprašanja in pobude s 

strani staršev. 


