VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV PRESTAVNIKOV
RAZREDOV OŠ VIČ
ZA 1. SEJO SVETA STARŠEV 28.9.2016

1. Nadstrešek za kolesa na Abramovi je občutno premajhen. Zanima nas, ali je možno
povečanje nadstreška. (3.B).
Odgovor: Bomo preučili, kaj lahko storimo glede nadstreška za kolesa.
Vprašanja 4.A:
2. Tako na Abramovi kot na Tržaški so morali učenci v šolo priti ob osmi uri (takšno je bilo
obvestilo na spletni strani šole), kar pri več kot enemu otroku (v primeru staršev
samohranilcev ali staršev, kjer ne moreta oba hkrati pospremiti otrok v šolo) ni izvedljivo,
da bi lahko eden od njiju v šolo ob isti uri pospremil oba (jutranje varstvo pa ta dan še ni
zagotovljeno). Ne nazadnje se je vstop v šolo na Tržaški dejansko pričel šele po osmi uri.
Predlagamo razmislek o zamiku pouka prvi šolski dan za 15 minut na Tržaški (kar se v
praksi itak dogaja, ni pa uradno).
Odgovor: Sprejem učencev se je pričel ob osmi uri, pouk pa kasneje. Vsako leto je prvi šolski
dan učencem zagotovljeno: jutranje varstvo, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska
malica, podaljšano bivanje. O zamiku pričetka pouka bomo za naslednje šolsko leto razmislili.
3. Predlagamo (še) bolj jasno obvestilo o prvem šolskem dnevu na spletni strani – npr. v 4.
razred na Tržaško so starši še spremili svoje otroke in bili prisotni tudi na uvodnem
dogodku, kljub temu, da so otroci že sami prihajali v šolo leto poprej. Ali je to praksa na
šoli, da se pospremi otroka tudi v višje razrede in ostane z njimi do prihoda razrednika?
prav tako je letos manjkalo ozvočenje pri sprejemu otrok v šolo na Tržaški, kar ni bilo
najbolj prijazno ne do gospe Hosta ne do staršev in otrok.
Odgovor: Starši sami se odločite o spremstvu svojih otrok v šolo. Večina staršev svoje
otroke prvi dan pospremi v šolo, je pa za njih poskrbljeno tudi, če v šolo pridejo sami. Na
šoli na Tržaški imamo novo ozvočenje in v prihodnje bo zagotovo ozvočenje delovalo.
4. Prireditev »Diham ples« - starši smo bili obveščeni, da bo prireditev v primeru slabega
vremena prestavljena in v tem duhu smo svojim otrokom pripravili oblačila in obutev. V
petek, 16.9. pa so otroci kljub dežju in v nasprotju z obvestilom šole plesali na prireditvi.
Ena od mamic, ki se je prireditve udeležila, je sporočila, da so otroci v mokrih oblačilih in
mokri, mogoče ne vsi, vendar njena hči je bila mokra in je vse teklo od nje.
Glede tega predlagamo striktno sledenje vnaprej najavljenim obvestilom s strani šole.
Nikakor ne nasprotujemo udeležbe na raznih dogodkih in dnevih dejavnosti v različnih
vremenskih razmerah. Želeli bi le, da se lahko zanesemo na vnaprej javljena obvestila
staršem, potem bomo pa že mi doma poskrbeli za primerno obleko, obutev, dežnike,
pelerine, škornje ali pa sončne kreme in pokrivala v nasprotnem primeru.

Odgovor: Organizator nas ni obvestil, da bo prireditev odpadla. Žal je deževalo le v tistem
času, ko so učenci nastopali, nato je posijalo sonce. V bodoče bomo upoštevali vaš
predlog.
5. Ali je v načrtu ureditev (prenova) igral na igrišču OŠ Vič na Abramovi ulici. Igrala so
namreč zelo zastarela. (1.C)
Odgovor: Prenova igral na šolskem igrišču na Abramovi je v načrtu in se bo izvajala
postopoma, odvisna bo od finančnih zmožnosti šole in ustanovitelja. Šola je že prosila za
predračun za nova igrala, cena pa je 30.000 evrov, saj je nujno potrebno urediti tudi
podlago za igrala.
6. Želeli bi opozoriti na problematiko šolskega prevoza – včasih je avtobus prepoln in otroci
na zadnjih dveh postajah ne dobijo prostega sedeža oz. morajo sedeti na treh sedežih. V
petek, 16.9.2016, je bilo objavljeno obvestilo, da morajo vsi učenci, ki imajo šolsko
urbano na mestni avtobus št. 6, 6B. Vseeno bi želeli, da se problematika na seji sveta
staršev obravnava in pove, če se je situacija po objavi obvestila izboljšala. Vprašanje: Ali
šola razmišlja o uvedbi dveh avtobusov ali morda kombiju za otroke prvih razredov?
(2.D).
Odgovor: Razmere na šolskem avtobusu so se izboljšale takoj, ko so uporabniki
vozovnice urbana koristili avtobus št. 6 in 6B. Glede na število izdanih kontrolnih
vozovnic in število upravičencev za šolski avtobus je dovolj, da učence v šolo pripelje
samo avtobus. V primeru povečanega števila učencev upravičenih do šolskega prevoza
(na novo vseljeni bloki), bomo financerju predlagali dodatne rešitve.
7. Predlagali bi, da izdelke za likovni pouk za vse razrede kupuje šola in staršem obračuna
delež na položnici. Tukaj ne gre za strošek materiala, ampak za to, da če kupujemo vsak
zase nam vsako leto veliko materiala ostane neporabljenega, npr, pri vodenih barvicah je
nekaj barv porabljenih do konca, nekatere pa sploh niso uporabljene, enako pri voščenkah,
kolaž papirju in glini. Pri tempera barvicah, flomastrih in navadnih barvicah se lahko
posamezne barve dokupi, ampak prej naštete stvari pa moraš kupiti nove in stare zavreči.
Prav tako je s čopiči, letos rabijo druge debeline kot lani. Tako vsako leto ustvarimo kar
precej odpadkov po nepotrebnem. Če bi to kupila šola, bi pač ostanek porabili naslednje
leto ali drugi razredi. Kot primer bi navedla, da so pri mlajšem sinu, ki je bil lani v prvem
razredu material kupili v šoli in letos je treba dokupiti samo risalne liste in glino. Vse
ostalo jim je ostalo še od lani. (5.B)
Odgovor: V dogovoru s posamezno razredničarko, lahko likovni material nabavi šola, vendar
se morate o tem strinjati vsi starši. Vedno pa likovni material za učence prvih razredov nabavi
šola in o tem ste starši obveščeni že na junijskem sestanku pred vstopom otrok v šolo.
8. Še vedno bi bili veseli hrvaščine kot krožek.... In tudi kak šport več ne bi bil odveč. (5.B)
Odgovor: Posamezno interesno dejavnost izvajajo učitelji, ki so za njo usposobljeni.
Hrvaščina žal ni med njimi. Učenci od 4., 5. in 6. razreda se do konca septembra še lahko
prijavijo na neobvezni izbirni predmet šport. (Od 296 učencev v 4., 5. in 6. razredu
obiskuje šport 80 učencev, kar je žal samo 37%).

VPRAŠANJA 4.A
9. Predlagam, da vodstvo bolj premišljeno in razumno odloča o udeležbi otrok na
aktivnostih. Tako je bilo iz obvestila za plesni dogodek, ki je bil napovedan za petek,
16.9.2016 razvidno, da se dogodka v primeru slabega vremena otroci ne bodo udeležili.
Posledično jih večina (pa menda tudi učiteljic) ni bila primerno pripravljena. Kljub temu
so otroci v dežju šli na dogodek. Hčerka se je po povratku v šolo sicer preoblekla, a je
vseeno zbolela.
Odgovor: Žal nam je, da se je to zgodilo. Organizator nas ni obvestil, da bo prireditev
odpadla. Žal je deževalo le v tistem času, ko so učenci nastopali, nato je posijalo sonce. V
bodoče bomo upoštevali vaš predlog.
10. Predlagam, da se za udeležbo otrok, kjer je potreben prevoz po mestu uporablja možnost
naročila posebnega avtobusa pri LPP. Avtobus je mogoče naročiti tukaj:
http://www.lpp.si/javni-prevoz/obcasni-prevozi-najemi-avtobus . Cena se pri povprečno
polnem avtobusu sicer poveča za cca. 0,50 EUR na vožnjo pri posameznem otroku, pri
čemer pa je prednosti precej, saj lahko šola sama določi vstopno in izstopno točko. Otroke
je na ta način mogoče bistveno varneje prepeljati na lokacijo, kjer poteka aktivnost. Na
avtobusu v tem primeru tudi ni drugih potnikov. Nedvomno to olajša delo tudi
spremljevalcem.
Odgovor: Aktiv učiteljev se odloči, kdaj gredo na določeno dejavnost z učenci peš, z
mestnim avtobusom ali pa naročijo posebni avtobus o čemer ste vedno tudi obveščeni.
Šola naroča posebne prevoze pri prevoznikih, ki so bili izbrani na javnem razpisu MOL-a.
11. Predlagam, da vodstvo šole zavzame stališče, ta stališča tudi objavi ter poda učiteljem
primerna navodila v zvezi z aktivnostmi, ki jih posamezniki (podjetja ali celo posamezni
starši) želijo izvajati v času pouka, pri čemer pa ne gre za šolske aktivnosti. V
nadaljevanju navajam dva primera.
V lanskem letu je v tretjem razredu potekalo snemanje nekakšne igrice z zunanjim
izvajalcem, starši pa smo šele po snemanju domov dobili obrazce z dogovorom s katerim
naj bi se odrekli avtorskim pravicam v korist Gregorja Strehovca. Sklepam, da je torej
šola posodila otroke zunanjemu izvajalcu za njegov projekt, drugih pojasnil v povezavi s
tem nisem prejel. Menim, da je primerneje, da bi na šoli k takšni aktivnosti le povabili,
izvedli pa bi jo izven pouka, z otroki, ki bi to želeli in bi se njihovi starši strinjali.
Odgovor: V prihodnje do takšnih aktivnosti ne bo prihajalo.
Drugi primer se nanaša na dogodek, ko so se straši otroka dogovorili z učiteljico, da je na
njihove stroške, dopoldne, med poukom odpeljala celoten razred izven šole, v slaščičarno,
na praznovanje otrokovega rojstnega dne. Pri tem menim, da je predvsem potrebno doreči
ali bo ta praksa v veljavi za vse otroke in starše na šoli in se bo šolo zapuščalo v vsakem
razredu 25 krat letno, za vsak rojstni dan posebej. Predvidevam, da se bodo otroci staršev,
ki si tovrstnih akcij ne bodo mogli privoščiti, znašli v neenakopravnem položaju.
Odgovor: Učiteljice gredo z učenci že vrsto let ob zaključku šolskega leta na sladoled.
Tako je bilo tudi v tem primeru, je pa rojstni dan ene izmed učenk sovpadal z datumom,
ko je razredničarka odšla z učenci na sladoled, tako je bil račun poravnan iz proračuna

mame in ne učiteljice. Z učiteljico se ni nihče posebej dogovarjal, učiteljica bi učence
peljala v vsakem primeru. Če pa je sklep v oddelku, da je zaključek šolskega leta brez
sladoleda (ali katere druge dejavnosti izven šole), bo razredničarka to upoštevala.
12. Ali lahko učitelji in ravnatelj čim večkrat spomnijo otroke, da je uporaba čelad le njim v
dobro... Mislim, da bi tudi šola lahko kaj naredila, da bi bilo drugače.
Odgovor: Tako učitelji, kot tudi ravnatelj opozarjajo učence na varnost v prometu,
vsekakor pa morate otroke opozarjati tudi doma.
13. Kot vprašanje za sejo bi mogoče izpostavila parkiranje skirojev na Tržaški. Mogoče bi
bilo potrebno v prostor namenjen parkiranju skirojev pritrditi več železnih opor (štang), da
bi otroci skiroje lahko naslonili. In seveda jim enkrat zjutraj pokazati, kako naj bi to
zgledalo, da bo red. Sicer si bo v tistem nametanem kaosu enkrat nekdo zvil gleženj.....Na
žalost ni dovolj, da otrokom rečemo naj bo pospravljeno. Najprej morajo biti za to urejeni
pogoji, potem pa je seveda na otrocih, starših (ki jim moramo povedati, kaj je prav) in
učiteljih, da vzdržujejo primeren red. Sicer se bo enkrat res nekdo poškodoval.
Odgovor: Prostor za skiroje na Tržaški je premajhen, saj smo edina šola, kjer je število
skirojev tako veliko. Učencem smo (ste?) pokazali, kako naj skiroje parkirajo, vendar navodil
ne upoštevajo. Za poškodbo, ki se žal zaradi tega lahko zgodi, šola ne prevzema odgovornosti,
saj ste starši tisti, ki odločate, kako in s čim bo vaš otrok prišel v šolo.
14. Pobuda, in sicer, da bi se uredil promet pred šolo na Abramovi tako, da bi cesto spremenili
v enosmerno. (3.B)
Odgovor: Pobudo za enosmerno Abramovo smo pristojnim na MOL-u že posredovali pred
dvema letoma, vendar je bil takrat odgovor negativen. Pobudo bomo zopet posredovali
pristojnim službam.
15. Eden izmed staršev v 2.c mi je podal pripombo na organizacijo interesnih dejavnosti na
Tržaški, ki naj bi se letos prekrivale in bile tudi zelo pozno v dnevu. V mislih je omenjena
mama imela nemščino, ki se prične ob 15:45, kar se ji zdi prepozno, da bi lahko
sedemletnik zbrano sodeloval in dejansko kaj odnesel od tega. O tem je sicer že govorila s
pomočnico ravnatelja in se zaveda, da je težava v zasedenosti učiteljev. Vseeno pa se ji
zdi potrebno, da šola ve, da je pri učencih interes, ampak, da se zaradi prekrivanja
posameznih dejavnosti in ur, ko imajo otroci že tudi izvenšolske dejavnosti (konkretno v
ponedeljek Partizan izvaja gimnastiko na Abramovi od 15:15 do 16h) ne morejo udeležiti
interesnih dejavnosti, ki jih zanimajo. Omenjena mama ne bi namreč rada, da se potem na
šoli ustvari mnenje, da ni zanimanja za dejavnosti.
Odgovor: Učitelji izvajalci posamezne interesne dejavnosti morajo najprej zaključiti s svojimi
urami po predmetniku in nato izvajajo interesno dejavnost. Ker je v letošnjem šolskem letu v
času podaljšanega bivanja prijavljenih 500 učencev, katere moramo razporediti med 12,16
učiteljev in v pet ur na dan, je žal neizvedljivo, da bi interesne dejavnosti, katere izvajajo
učitelji, ki poučujejo v OPB, potekale v bolj sprejemljivih urah.

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj
Predlog sklepa: Svet staršev OŠ Vič se je seznanil z odgovori na vprašanja in pobude staršev

