
VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV 

 

POHVALA 

Izražena je bila pohvala za shranjevanje skirojev na Tržaški (4.B) 

 

Odgovor: Hvala za pohvalo. Prenesena bo tudi g. hišniku. 

 

 

POBUDE 
 

1. Za naslednje leto – da se o šolskih prireditvah (na nivoju šole in razreda) starše 

obvesti prej kot teden pred dogodkom; učitelji ki sodelujejo naj imajo informacije 

o program (da vedo povedatu – kdaj je kateri učenec na vrsti) – 4.B 

 

2. V dobro učencev in učiteljev predlagam, da učitelji že na začetku šolskega leta 

jasno povejo svoje kriterije in postopke pri zaključevanju ocen konec leta oz. 

kako bodo zaključili v primeru, če bo učenec med oceno. Na ta način bodo učenci 

vedeli, kaj jih čaka in če bodo pač zapravili možnost, je to njihov problem. Na 

drugi strani pa si učitelji tako prihranijo razna moledovanja in »izsiljevanja« za 

boljšo oceno s strani otrok (in na žalost tudi staršev). Seveda pa bo to držalo samo 

v primeru, če se bodo začetnega dogovora tudi držali v praksi. 

 

Odgovor: Pobuda je posredovana učiteljem. 

 

VPRAŠANJA 

  

1. Zakaj moj sin ni imel možnost sodelovanja na državnem tekmovanju osnovnih 

šol iz gimnastike?  

Na gimnastiko hodi v Partizan Vič že 2 leti, sodeluje na Državnih gimnastičnih 

tekmovanjih. Kdo izbira tiste, ki bodo šli na osnovnošolska tekmovanja in po 

kakšnem ključu? Enako me zanima pri drugih športih (plezanju, tek). 4.B 

 

Odgovor: Učence na športna tekmovanja prijavljajo profesorji športa. Pri 

konkretnem primeru nismo bili obveščeni, da vaš otrok trenira gimnastiko. Bil je 

opravljen že razgovor s starši in učiteljem. 

 

2. Moj sin je zelo slabo pisal angleščino. Učiteljica mu ni dala možnosti (kljub ustni 

prošnji), da bi oceno popravil z novim testom ali pa ustno, učiteljica oceno je 

vpisala v redovalnico. Slišim pa od drugih, da nekateri imajo možnost popravljati 

oceno, slaba ocena se jim ne zapiše. Zakaj niso za vse enaka merila, zakaj se 

delajo razlike med učenci? 4.B 

 

Odgovor: V redovalnico se vpiše ocena, ki jo učenec doseže. Učenci so v 

enakopravnem položaju. Po zagotovilu dotične učiteljice, pobuda za ponovno 

preverjanje znanja ni prišla ne s strani učenca kot tudi ne s strani staršev. V petek, 

9. 6. 2017 pa so učenci pisali tretji pisni test iz angleščine, kjer so imeli možnost, 

da popravijo morebitno slabšo oceno. 

  



3. Zakaj otroci ne morejo povedati za bralno značko zgodbo iz stripa? Nekateri 

stripi so kot prave knjige, z dolgo in obsežno zgodbo. 4.B 

 

Odgovor: Učenci v začetku šolskega leta prejmejo seznam literature po 

posameznih razredih in na podlagi prebranega opravijo bralno značko. 

 

  

4. Ugotavljam, da nekateri učitelji easistenta ne uporabljajo ali pa zelo malo. Zakaj 

je to tako? Višina plačila za Easistenta je kar visoka glede na to, koliko malo 

informacij v njem  kot starš potem dobim. Vem, da bi otrok moral vse vedeti, 

imeti vse zableženo...in ta del me ne zanima...zanima me kako to, da učitelji vanj 

ne vpisujejo ažurno in vsega (predvsem datume preverjanj, ocenjevanj). 4.B 

 

Odgovor: Učitelji napovedana preverjanja znanja v eAsistent  vpisujejo, učence o 

tem obvestijo, sami datumi preverjanja pa so teden dni pred preverjanjem 

napisani na šolski tabli. Seznanjeni so tudi z učno snovjo preverjanja znanja. 

Naloga učencev je, da si redno beležijo domače naloge in druga obvestila, ki jih 

posredujejo učitelji. 

  

5. Prosila bi, da se razmisli o tem, da bi omogočili udeležbo na planinskih izletih 

znotraj planinskega krožka tudi za tiste starše, ki nimamo plačane članarine. Ali 

»planincem« ni v interesu, da napolnijo celoten avtobus? Da je cena izleta lahko 

nižja kot planirana? Letos se nam je namreč zgodilo, da je en sin zbolel, drugi pa 

ni hotel iti sam na planinski izlet. Sama sem imela čas, da bi šla na ta planinski 

izlet, a se potem na sinovo žalost nisem odločila, saj bi za le en izlet morala 

plačati poleg organizacije izleta, še 25 eur za članarino za planinsko zvezo. 4.B 

Odgovor: Planinski krožek je namenjen učencem. Starši so na planinski izlet 

vabljeni samo izjemoma (tradicionalni nočni pohod z baklami na Rašico ali na 

dvodnevni izlet, če do izvedbe pride). Če je prostor na avtobusu, so dobrodošli 

tudi starši, če imajo plačano članarino. Članarina mora biti plačana, da se vsem 

udeležencem zagotovi zavarovanje v primeru nezgode. Organizator je planinsko 

društvo Rašica in vodnik odgovarja za vse udeležence. Staršem so bili pogoji 

izleta obrazloženi. V spremstvo na planinski izlet pa gredo vedno starši učencev, 

ki potrebujejo individualno spremstvo in ti starši imajo plačano članarino. 

 

6. V prejšnjem šolskem letu (15/16) so otroci preko šole dobili brezplačen dostop do 

programske opreme Office 365, temu letos žal ni bilo tako. Kolikor vem 

Microsoft to omogoča vsem šolskim ustanovam, če se seveda pridružijo 

programu. Sicer ne vem ali so kakšni posebni pogoji, vendar me zanima zakaj 

tega letos ni bilo in kakšni so načrti za prihodnje. 

Odgovor: Tudi v šolskem letu 2016/2017 je bil učencem omogočen brezplačni 

dostop do omenjene programske opreme. O tem so bili učenci obveščeni in 

seznanjeni, kako se do programa dostopa. V primeru, da ste imeli do dostopa 

težave nam je žal, da o tem niste že prej obvestili šolo. 

 

7. Objekta na Tržaški (ob šoli)  sta menda krita se s staro azbestno kritino. Zanima nas, 

ali ima šola namen to kritino zamenjati. Če to ni v planu, bi podali pobudo za to. Če 



je seveda šola sploh lastnik tistih objektov, oziroma če tako menjavo lahko doseže. 

3.B 

Odgovor: Vprašanje je bilo posredovano ustanovitelju. 

 

8. Opažamo, da pretežni del dvorišča zasedajo parkirišča za vozila učiteljev. Otroci so 

zaradi tega prikrajšani, prav tako ne smejo hoditi po dvorišču v tem delu. Učitelji so 

tu zaradi otrok in ne obratno. Ampak mislim, da tega ne moremo spremeniti. Nadalje, 

spremenili so prostor za skiroje in s tem dali kolesa popolnoma na drugo stran. 

Skiroje pod streho, blizu vhoda, kolesa pa na travo, brez strehe, prečkati pa morajo 

parkirišče za učitelje. Ni logično, kolesa potrebujejo streho, skiroji pa ne. 1.E 

 

Odgovor: Šola ni dolžna poskrbeti ne za streho skirojev in ne za streho koles. Smo 

pa poskrbeli, da je več reda pri parkiranju tako skirojev kot koles. V dežju pa učenci 

v šolo ne prihajajo ne s skiroji in ne s kolesi. Tudi, če učitelji ne bi parkirali na 

parkirišču, omenjeni prostor ni namenjen igrišču. 

 

9. Če sredstva dopuščajo, predlagamo, da se namestijo poličke oziroma dodatne 

obešalnike nad obstoječe obešalnike učencev, kamor bi lahko spravili kolesarske 

čelade. Glede na to, koliko učencev ima skiroje in glede na to, da je zaželeno, da 

nosijo kolesarsko čelado, to pomeni večje število čelad, ki jih je potrebno nekam 

obesiti. 1.E 

 

Odgovor: Čelado naj starši pospravijo v vrečko in jo nato obesijo na obešalnik pred 

razredom. Lahko pa imajo tudi spravljeno v razredu, saj v primeru odtujitve, šola za 

kritje stroškov ne odgovarja. 

 

 

VPRAŠANJA POSTAVLJENA V ZVEZI Z DELOVNIMI ZVEZKI IN UČBENIKI: 

 

1. Delovnih zvezkov za 6. razred ne bo? 

2. Me veseli menjava delovnega zvezka za angleščino v 7. in 8. razredu. Nič pa ne piše 

o učbeniku. Bo šola nabavila nove? (prej so imeli Messages) 

 

Odgovor: Po zaključku dopisne seje Sveta staršev OŠ Vič, kjer svet staršev potrdi 

skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in ostalih učnih pripomočkov, bo seznam 

vseh učnih gradiv in ostalih pripomočkov objavljen na šolski spletni strani. 

 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

 

 

Predlog sklepa: Svet staršev se je seznanil z odgovori na vprašanja staršev. 


