
2. seja sveta staršev dne 25. 11. 2015 

5. točka: Vprašanja in pobude staršev 

 

VPRAŠANJA: 

1. Ali je obstaja možnost, da bi na šolski spletni strani obstajala rubrika obvestila 

- koledar,  v katero bi računalničar ali učitelji napisali aktivnosti (npr. 6. r - kulturni dan 

- Ogled muzeja v Bistri, odhod... prihod... , kaj potrebujejo, prim. OŠ Ketteja in 

Murna).  

Odgovor: 

Na šolski spletni strani so objavljeni dnevi dejavnosti in večina datumov, ki pa se 

lahko spremenijo. Učenci pred izvedbo dni dejavnosti prejmejo dovolj jasna navodila, 

ki pa jih morajo sporočiti staršem, saj ji navajamo na samostojnost in odgovornost.  

2. Starše skrbi slab nadzor nad učenci v podaljšanem bivanju, predvsem ko so zunaj na 

igrišču. Že nekajkrat se je zgodilo, da učitelji niso vprašali odrasle, ki so prišli po 

otroke, po koga so prišli oz. so jih stari starši ali starši iskali po šolskem igrišču, ki ni 

majhno in do katerega je odprt dostop z več strani, uporablja se tudi kot prehod iz 

Abramove na Viško cesto. Kako lahko izboljšate nadzor nad otroci in kontrolo 

odhodov otrok s starši oz. starimi starši?  

Odgovor: 

Učitelji so seznanjeni komu in kdaj oddajo posameznega učenca. Nihče ne odhaja 

domov, da ga učitelj ne bi zaznal. Naloga staršev in ostalih, ki pridejo po otroke pa je, 

da pristopijo do učitelja in mu povedo, da učenec odhaja domov.  

Učitelji, ki poučujejo v oddelkih podaljšanega bivanja želijo, da je vprašanje 

konkretno. 

3. Vprašanje se navezuje na izvajanje bralne značke v knjižnici na Tržaški. Obveznosti 

za bralno značko lahko učenci izpolnijo le ob določenih dnevih, 15 min pred poukom 

ali med glavnim odmorom in brez kakršnegakoli seznama ali razporeda. Kdaj ne 

pridejo tisti termin, za katerega so se pripravili, vsi na vrsto, odmor si najbrž zaslužijo 

in ga potrebujejo za odmor in ne za izpolnjevanje obveznosti, obenem pa je velikokrat 

treba izposojeno knjigo iz katere druge knjižnice vrniti nazaj, preden je otrok sploh 

prišel na vrsto, da bi predstavil bralno značko (knjigo pa mora imeti s seboj). Prosim 

za razmislek, kako narediti otrokom izvajanje bralne značke bolj prijazno. Morda 

uvedba seznama/razporeda/vpisa in možnost opravljanja bralne značke (tudi) 

po pouku?  

Odgovor:  

Res je, da se bralna značka opravlja pred poukom ali v času glavnega odmora. Zagotovo 

učenci potrebujejo odmor, vendar je dejstvo, da za opravljanje bralne značke učenci 



ne žrtvujejo veliko časa namenjenega odmoru, saj bralno značko ne opravljajo vsak 

teden in tudi ne dnevno. Tudi, če učenci pridejo in opravljajo bralno značko pred 

poukom, a večina takrat žal ne pride, ne žrtvujejo glavnega odmora. V kolikor 

učencem v dveh dnevih niti pred poukom niti v času glavnega odmora bralne značke 

ne uspe opraviti ali pa nanjo morda celo pozabijo, jih glede na svojo časovno 

razpoložljivost sprejmem tudi kasneje v dnevu, tako da termin opravljanja bralne 

značke res ne bi smel biti problem. Na to, da termin ni sporen, nakazuje tudi seznam 

učencev, ki opravljajo bralno značko, saj imajo nekateri učenci poleg navadne – 

slovenske bralne značke opravljeno tudi že ekološko ali dvojno bralno značko, 

nekateri celo že vse tri.  V primeru, da si učenci izposodijo knjigo v drugi knjižnici, je v 

vseh splošnih knjižnicah rok izposoje gradiva tri tedne z možnostjo podaljšanja 

gradiva še za tri tedne, če izposojeno gradivo ni rezervirano, tako da mislim, da je 

šest tednov, kolikor časa imajo učenci knjige iz splošnih knjižnic lahko izposojene, 

vsekakor dovolj, da v tem času prinesejo knjigo v šolo in opravijo bralno značko. Za 

morebitne težave v zvezi z opravljanjem bralne značke je knjižničarka vedno na voljo 

učencem in staršem. 

  
4. Nekatere starše moti da ne morejo izbrati drugega tujega jezika kot 

nemščine. Naslednja izbira pa naj bi bila možna šele v 7. razredu.  

Odgovor: 

Neobvezni tuj jezik v 4. in 5. razredu izvajajo učitelji, ki imajo za poučevanje vse 
potrebne kvalifikacije. Trenutno lahko ponudimo žal samo nemščino.  

 

5. Sprašujem, ali je možno, vsaj prve razrede za športne interesne dejavnosti 

usmerjati v drugo garderobo, saj je prva ob zadnjih vhodnih vratih izpostavljena 

stalnemu mrazu in prepihu, vrata so več ali manj odprta in fluktuacija otrok in staršev 

tam mimo velika, mlajši otroci pa so pri oblačenju se bolj počasni.  

Odgovor: 

Uredili bomo, da se bodo učenci preoblačili v drugi garderobi. 

6. Kako je s peskom na Tržaški? V tolikem času ga dež očitno ni uspel sprati, tako da 

o tej "naravni" rešitvi močno dvomim. Mogoče se pa da uveljavljati kakšno 

reklamacijo?  

Odgovor: 

Za pesek na Tržaški smo odgovor že napisali v eni od preteklih sej. Pesek na igrišču 

odgovarja vsem standardom in je tudi certificiran s strani dobavitelja. Vsekakor se ob 

trenju, ko hodimo po pesku, le ta med seboj kruši in posledica tega je drobni prah. 

Enak pesek je tudi na igriščih po nekaterih drugih ljubljanskih šolah. 



7. Kdaj bo urejen prostor za skiroje - nadstrešek in mogoče vrata?  

Odgovor:  

Ni razloga, da bi za skiroje naredili nadstrešek, saj ob deževnem vremenu učenci v 

šolo ne prihajajo s skiroji. Postavili bomo vrata, ki bodo služila predvsem namenu, da 

so skiroji za vrati in ne »parkirani« vsepovsod.  Pomembnejše se nam zdi, da učenci, 

ki prihajajo v šolo s skiroji, dosledno upoštevajo cestno prometne predpise, še 

posebej pa morajo starši biti pozorni, da otroci nosijo čelade. 

8. Prevoz s šolskim avtobusom: Ali otrok potrebuje kakšen kartonček ali kaj 

podobnega za prevoz z avtobusom? Vprašal pomočnico v šoli  in je povedala, da 

ne, smo pa šli  potem na avtobus in je ena izmed mamic povedala, da potrebujejo 

kartonček (1. in 2. Razredi pa še dodatno rumene rutke). Ali je na avtobusu šofer 

sam (enkrat je bila tudi pomočnica in policist)?  

 

Odgovor: 

Učenci od 1. do 4. razreda nujno ne potrebujejo kartončkov, so pa na šolskem 

seznamu vozačev. Tekom šolskega leta na LPP uredijo kartončke tudi za nove 

učence vozače, do takrat pa lahko koristijo šolski avtobus. Na avtobusu je voznik 

sam, občasno kontrolo na šolskem avtobusu opravi tudi pomočnica ravnatelja, 

dobrodošel pa je tudi rajonski policist, ki redno sodeluje s šolo. Rumene rutice za 

učence 1. in 2. razreda so obvezne po zakonu in ne samo na šolskem avtobusu. 

Verjemite informacijam, ki jih prejmete v šoli. 

 

9. Kakšne ukrepe je sprejela in izvaja šola glede ureditve problematike uši? 

Odgovor: 

Starši v šolo sporočijo (ali pa tudi ne), da ima posameznik uši. Razrednik o tem 

seznani ostale starše. Na šolski spletni strani je objavljeno priporočilo o ravnanju 

staršev v primeru pojavljanja uši. Šola ne sme posegati v posameznika in mu 

pregledati glavo, lahko pa zaradi zanemarjenosti starše prijavimo na CSD.  

 

10. Kaj se na šoli dela v smeri programa za nadarjene učence?  

Odgovor: 

Učitelji pri svojem pouku vključujejo tudi vsebine za nadarjene. Evidentiranje in 

testiranje nadarjenih učencev poteka v četrtem razredu. Nadarjene učence 

spodbujamo k vključevanju v dodatni pouk, pripravljamo jih za tekmovanja iz znaj in 

jih aktivno vključujemo v projekte šole glede na področje nadarjenosti.   Za umetniško 

nadarjene organiziramo tudi Sobotne šole za nadarjene; fotografske delavnice, 

keramične delavnice in delavnice izdelave unikatnega nakita.  V letošnjem šolskem 



letu bomo za nadarjene organizirali tudi dvodnevni tabor. Vsebino tabora bomo 

določili glede na želje in potrebe naših nadarjenih učencev.  

 

POBUDE, PREDLOGI: 

1. Imam predlog, da bi se kot po nekaterih drugih šolah uvedla bralna značka za starše. S 

tem bi mogoče spodbudili še kakšnega otroka, da bi naredil bralno značko, ker bi se 

primerjal s staršem. Starši pa bi mogoče prebrali še kakšno dobro knjigo več.  

Odgovor: 

Organizacijsko je tovrstna dejavnost težko izvedljiva. Učitelji s svojim delom z učenci 

zaključijo v času pouka ali podaljšanega bivanja. Vsaka taka dejavnost zahteva 

prisotnost učitelja v popoldanskem času. Lahko pa se starši v oddelkih sami organizirate 

in skupaj z učenci opravljate motivacijsko bralno značko. Šolska knjižnica je namenjena 

tako učencem kot njihovim staršem in vsi so vedno dobrodošli.  

2. Starši učencev 9. razredov smo prejeli položnico za mesec oktober 2015, na kateri so 

naslednje postavke (poleg šolske prehrane):  

 Likovni material                   2,05 € 

 ND Energija - Podgorica      6,40 € 

 KD Turjak                           22,89 € 

 Terenske vaje Posočje        18,27 € 

 NT Kranjska Gora                88,78 € 

 SKUPAJ                            138,39 €. 

 

Pri Dnevih dejavnosti (za prihodnje leto) je potrebno sproti dodajati dejanske 

stroške, ki jih šola letos zaračunava staršem, da bi postopoma zajeli dejansko vse 

stroške ter obenem: 

 naslov (in vsebino) gradiva razširiti iz "okvirna cena dnevov dejavnosti" v "Celotni 

stroški šolanja na OŠ Vič" (vključno z npr. "likovni material" in podobne postavke); 

 izboljšati natančnost planiranja –(med zgornjimi postavkami sta dve, ki sta bili v 

načrtu, vendar so planirani zneski preseženi za 36% oz, 81%); 

 glede na velik mesečni znesek proaktivno (pred pošiljanjem položnic z visokimi 

zneski) vključiti Šolski sklad v pomoč družinam s slabšim finančnim položajem in 

razmisliti o tem, da se (za vse otroke) plačilo enakomerneje razdeli na več 

mesecev. 

 

Odgovor:  

Tudi sami smo pri pregledu okvirnega stroškovnika za letošnje šolsko leto ugotovili veliko 

odstopanje stroškov. Za naslednje šolsko leto bomo upoštevali zgoraj predlagano. 

 



3.  Redar v začetku šolskega leta tudi na prehodu za pešce na Ulici Iga Grudna 

Odgovor: 

V naslednjem šolskem letu bomo poskušali pridobiti prostovoljce tudi na prehodu omenjene 

ulice. So pa pred prehodom za pešce nameščene tudi cestne ovire tako, da so vozniki 

prisiljeni peljati počasneje. 

 

4. Objava interesnih in športnih dejavnosti, predvsem urnik, čim prej na spletni strani 

šole,  zaradi organizacije aktivnosti otrok. 

 

Odgovor: 

Urnik interesnih dejavnosti je vedno objavljen na šolski spletni strani nekaj dni pred 

mesecem oktobrom in pred pričetkom izvajanja posamezne dejavnosti. Tako je tudi v tem 

šolskem letu, čeprav imamo z urnikom interesnih dejavnosti težave zaradi prostorske stiske 

in večina dejavnosti bo letos potekala po 15.00. 

5. OŠ Vič naj se o organizaciji počitniškega varstva dogovarja z ZPM tako kot OŠ 

Vrhovci, saj je    bilo letošnje junijsko varstvo brez organizacije in za nekaj ur na dan, 

bilo pa je tudi odpovedano. 

Odgovor: 

Šola se bo z ZPM povezala, vendar ZPM sama določi, kje bo izvajala počitniško varstvo. 

Letošnje junijsko varstvo učencev je potekalo v okviru projekta Popestrimo šolo, projekt je bil 

zaključen, ker je bilo omejeno število ur za izvajanje. 

 

Odgovore pripravilo: Vodstvo šole OŠ Vič.  

Predlog sklepa:  

SKLEP 20151125-5: Svet staršev se je seznanil  z odgovori na vprašanja in pobude 

staršev. 


