
1. seja sveta staršev dne 27. 09. 2018  
10. točka: Vprašanja in pobude staršev 
 

1. Vprašanje 4. razreda: 

 

Moj otrok je v 4. razredu in njegova šolska torba, napolnjena z gradivom po urniku, je 
pretežka. Otrok tehta 27 kg, po urniku napolnjena torba tehta 5,25 kg (kar pomeni 
19,44 % otrokove telesne teže), kar ustreza 13,6 kg težki torbi, ki bi jo nosila 70 kg 
težka odrasla oseba. 
 
V 3. razredu je predstavnica razreda v Svetu staršev omenila, da se je Svet staršev 
ukvarjal s tem problemom. Iz izkušnje pa sklepam, da šola za ta problem še nima 
sistemske rešitve. 
 
Problem smo do zdaj reševali tako, da sva starša nosila torbo v šolo in domov. Otrok 
je zdaj dovolj zrel, da gre v šolo in domov sam, pri tem pa mu torbe ne moreva nositi 
starša. Otrok gre v šolo in domov pogosto s kolesom v spremstvu staršev, pri tem pa 
s torbo na ramah ne zmore loviti ravnotežja na kolesu, zato ne more varno kolesariti. 
 
ODGOVOR: 
 
Kot je bilo že večkrat pojasnjeno, naj učenci v šolo nosijo zgolj učbenike in delovne 
zvezke, ki so določeni dan na urniku. Učbenike in delovne zvezke, in ostale 
potrebščine, ki jih ne potrebujejo za učenje doma pa lahko pustijo tudi v šoli.  
 
2. Vprašanja 6.B: 
 

 Konec šolskega leta 2017/2018 smo na vodstvo šole poslali pobudo in ponudbo za 
pomoč pri izvedbi interesno dejavnost FLL (first lego league). Do sedaj nismo 
prejeli odgovora – zato še  enkrat sprašujemo ali ima šola interes za izvedbo te 
dejavnosti? 

  
ODGOVOR: 
 
Na šoli imamo izrabljene lego komplete NXT. Komplete bomo lahko nabavili čez nekaj 
časa, saj moramo kot šola najprej zagotoviti finančna sredstva za projekte, ki so že v 
teku. Tako bi lahko omenjeno dejavnost izvajali šele po novem letu.  
 

 Izpostavljam problematiko urnika v oddelku 6. B glede umestitve pouka neobveznih 
izbirnih vsebin. Ob torkih imajo učenci šest ur pouka, sedmo uro so prosti, šele 
osmo uro imajo pouk nemščine. Ob sredah je zadeva zastavljena še slabše, učenci 
imajo pet ur pouka, dve uri vmes so prosti, pouk nemščine pa je nato šele osmo 
uro. 
 
Navedeno je neustrezno iz več razlogov: 

 Učenci so dvakrat na teden v šoli osem ur, čeprav so vmes proste ure je 
težko pričakovati, da bodo tudi osmo uro delali koncentrirano, vendarle gre 
za pouk tujega jezika. 



 Pouk nemščine je na urniku dva dneva zapored, čemur bi se bilo modro 
izogniti - delo je na takšen način neučinkovito - s torka na sredo, ob osmih 
urah v šoli doma za učenje zmanjka časa,  od srede do naslednjega torka 
pa se marsikaj slišanega že izgubi. 

 Takšna razporeditev ur je neprimerna iz varnostnega vidika - bojim se, da 
nihče od učiteljev v času prostih ur ne ve kje so otroci, ki čakajo na zadnjo 
uro pouka. Samo dejstvo, da jim je na voljo učilnica v kateri lahko takrat 
delajo naloge ni dovolj dobra rešitev. 

 Tako pozno zastavljen pouk povzroča težave pri usklajevanju ostalih 
aktivnosti s katerimi se učenci ukvarjajo, saj se marsikatera dejavnost (lahko 
tudi na drugi strani Ljubljane) prične že ob 15.00.  

 
Res gre za neobvezno izbirno vsebino, vendar se hčerka nemščino rada uči in ne 
zdi se mi prav, da bi zaradi slabo izdelanega urnika morala obiskovanje sicer 
prijetnih ur opustiti. Bodo pa učenci iz tega, čeprav neobveznega predmeta tudi 
ocenjeni, kar je le argument več, da mora šola tudi ta predmet korektno umestiti v 
urnik. 
 
Ali lahko od šole pričakujemo, da bo neustrezno zastavljen urnik popravila? 
 

ODGOVOR: 
 
Urnik za letošnje šolsko leto je glede na število učencev, upoštevan prehod učiteljice 
za nemščino med obema lokacijama šole, dodatnih in dopolnilnih poukov, interesnih 
dejavnosti, oblikovan tako, da je trenutna verzija najbolj optimalna.  
 
3. Vprašanje 7.B 

 
V začetku šolskega leta je bila na šolo posredovana ponudba o učenju slepega deset 
prstnega tipkanja. Prosimo za odgovor na ponudbo. 
 
ODGOVOR: 

Na šoli smo pripravljeni brezplačno odstopiti računalniško učilnico, starši oziroma 

skrbniki pa se lahko prijavijo direktno izvajalki. Ponudba je na oglasni deski na obeh 

šolah. 

 

Pripravil: Sašo Vlah 

 

PREDLOG SKLEPA 

SKLEP 20180927-10: Člani Sveta staršev OŠ Vič so se seznanili z odgovori na 

pobude in vprašanja. 


