3. seja sveta staršev dne 20. 04. 2016
4. točka: Vprašanja in pobude staršev OŠ Vič
1. Kaj je s peskom na Tržaški, saj so čevlji vseh učencev uničeni (3.B)?
Odgovor:
Za pesek na Tržaški imamo vse dokumente in certifikate, ki vam jih tudi tokrat prilagam.
Glede ustreznosti peska sem prosil še za dodatno mnenje gospoda Slavka Rudolfa iz
Biotehniške fakultete, ki je neodvisni strokovnjak za področje otroških igrišč in igral in
tudi sodni izvedenec za to področje. Ko dobim končno poročilo, ga posredujem.
2. Ali bo naši generaciji otrok (trenutni 5. razred) izbirni predmet nemščina
(začetna stopnja) kot do sedaj ponujen tudi v 7.r (šol. leto 2017/18) - za otroke, ki
niso izbrali nemščine že v 4.r (5. A)?
3. Če začetne nemščine v 7.r ne bo, ali je možno, da se otrok vključi v 6.r v skupino,
ki/če bo razpisana za 7.r v šol. letu 2016/17 (torej h generaciji, ki izbirnega
predmeta v 4.r še ni imela) (5.A)?
Odgovor:
Program tujega jezika pri neobveznem izbirnem predmetu se razlikuje od programa
izbirnih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, saj je v nižjih razredih je poudarek na besedišču
kasneje pa na slovnici. V teh razredih imajo učenci možnost izbire tujih jezikov: Nemščina,
Francoščina, Španščina. Neobvezni izbirni predmeti in obvezni izbirni predmeti niso
povezani. V šolskem letu 2016/17 bomo neobvezni izbirni predmet nemščina ponudili v
4., 5. in 6. razredu. Pri neobveznem izbirnem predmetu se učenec lahko skupini priključi
tudi, če predmeta ni obiskoval v prejšnjem letu, kar pri obveznem predmetu ni mogoče,
oziroma mora izkazati potrebno predznanje. Kako bo z neobveznimi predmeti v naprej je
odvisno od zakonodajalca saj le-ta predvideva spremembe.
4. Igrala na zunanjem igrišču so v precej ubogem stanju - ali je v načrtu kakšna
prenova igral (1.B)?
Odgovor:
Prenova igral in atletske steze na Abramovi je v načrtu, vendar smo glede finančnih
sredstev odvisni od ustanovitelja. Prenova se načrtuje v letu 2017.
5. Zunanji izvajalci dejavnosti v podaljšanem bivanju bi morali bolj dosledno
skrbeti za udeležbo otrok na teh dejavnostih, ne pa da je 6- in 7-letnikom
prepuščeno, ali bodo prekinili igro in odšli z učiteljico na vadbo (1.B).
Odgovor:
Zunanji izvajalci različnih dejavnosti so samo najemniki šolskih prostorov. Za pripombe,
pritožbe in predloge se starši dogovarjate z izvajalcem, katerega tudi plačujete.

6.

Ali je zdaj morda že znano ali bo 2. D razred razdeljen in če da, na kakšen način je to
predvideno (2.D)?
Odgovor:
Ob pregledu števila učencev, ki bodo obiskovali 3. razred v šolskem letu 2016/17 smo
ugotovili, da se zaradi izpisa učencev, število zniža in pade pod normativ za pet oddelkov.
Preoblikovanje oddelkov je nujno potrebno. Preoblikovanje oddelkov je strokovno delo
šolske svetovalne službe. Pri preoblikovanju je upoštevanih več kriterijev, katere je
potrebno upoštevati (npr. uravnoteženost po spolu, pozicija učenca v skupini, učna
uspešnost, število učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, …).

7.

Problematika peska na igrišču, ki da bi ga bilo spričo neprimernosti (predvsem
prašenja in posledično umazanije) potrebno zamenjati; op. - sicer je bila ta
problematika že večkrat obravnavana, vendar nazadnje do konca nismo prišli (debata
glede ustreznosti referenc certifikatov, ali so predloženi vsi zahtevani/relevantni …)
(2.D).
Odgovor:
Naveden pri prvem odgovoru.

8.

Ali je predvideno, da bi med interesne dejavnosti v prihodnje dodali tudi ritmično
gimnastiko (2.D)?
Odgovor:
Izvajalka interesne dejavnosti gimnastika, ki vodi to ID na šoli, ni usposobljena za ritmično
gimnastiko. Izvajajo pa jo zunanji izvajalci, kar pa ni v okviru šole, je pa v šolskih
prostorih. Tako v naslednjem šolskem letu ne predvidevamo ID ritmična gimnastika.

9.

Objava rezultatov tekmovanj, podelitev priznanj .... (2.C).
Odgovor:
Organizatorji tekmovanj priznanja pošiljajo po različnem sistemu. Učiteljskemu zboru
bom predlagal, da vsa pridobljena priznanja med šolskim letom, učenci prejmejo zadnji
šolski dan, ko je podelitvi spričeval in priznanj namenjena tudi slavnostna podelitev.

10.

Pa glede dela šolskega sklada... a nebi bilo na mestu da bi starši videli tabelo... koliko
se je nabralo denarja iz katerih donacij in v kakšen namen je kakšna količina šla. (4.B).
Odgovor:
Predsednik UOŠS OŠ Vič je v svojem poročilu podal odgovor na vaše vprašanje.
Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj
PREDLOG SKLEPA: SKLEP 20160420-4: Sveta staršev se je seznanil z odgovori na
vprašanja in pobude.

