3. seja sveta staršev dne 23. 01. 2019
4. točka: Vprašanja in pobude staršev
1. Vprašanja 3.A
Želim, da izpostavite problem glede skrivanja šolskih copat. To je preseglo vse
meje, da mora otrok vsakokrat, ko pride v solo iskati svoje copate, pa po navadi
jih je nemogoče najti. Mi jih sedaj nosimo domov, ampak včeraj, pa so jih skrivali
medtem, ko so bili otroci zunaj z učiteljico. Ko so se vrnili, copat ni bilo nikjer. Otrok
je potem bos in ne zdi se mi prav. Kamere imajo, ne vem v čem je problem, da ne
morejo najti storilca. Nekaj naj ukrenejo, ker to je že preveč! (3.A)
ODGOVOR
Prav je, da učenci nosijo copate domov, žal pa se najdejo tudi učenci, ki copate
skrivajo. V okviru razrednih ur se bodo učiteljice pogovorile tudi o tej problematiki.
Na klopi v garderobi je 27 parov copat, ki nimajo lastnika.
2. Vprašanja 5.E
Moj predlog za OŠ Vič bi bil, da se končno že uredi pregled pri prehodu za pešce
iz tunela na Ulici Iga Grudna! Zanima me, če bi lahko postavili tak prehod z zelo
povišano grbino ("ležečim policajem"), kot je pri pekarni na Viški cesti pri šoli na
Abramovi oziroma tak, kot so ga po nesreči s smrtnim izidom jeseni 2018 postavili
na Cesti Dolomitskega odreda. Menim, da je zadeva nujna, ker je preglednost
nična zaradi naklona na poti iz tunela in pa zaradi žive meje vrtičkarjev. Nekateri
učenci pa dobesedno "priletijo" na skiroju in ni šans, da se ustavijo.
ODGOVOR
Šola je na pristojne inštitucije že posredovala pobude in mnenja staršev in mnenje
šole glede preglednosti prehoda na ulici Iga Grudna. Tudi tokratno pobudo bomo
posredovali pristojnim inštitucijam.
3. Vprašanja 5.E
Učenci 5.E razreda so dobili novo razredničarko in s tem se je posledično
spremenil tudi urnik za GUM. GUM na 14 dni imajo sedaj ob četrtkih, 6.šolsko uro
– prej ob ponedeljkih. Moj sin ima vsak četrtek 7.šolsko uro izbirni predmet
nemščino. Z uro začnejo ob 13.15 in traja do 14.00 ure. Problem je nastal pri
kosilu - danes je imel takoj po 6.uri rednega pouka 7.šolsko uro nemščino, se
pravi ni mogel iti takoj na kosilo. Na kosilo je šel takoj po zaključeni 7.šolski uri ob
14.00, ko je končal z uro nemškega jezika. Kosilo je komaj dobil, češ, da mu ne
verjamejo, da je imel nemščino in da je bil verjetno zunaj na igrišču. Prav tako mu
je bilo rečeno, da naj drugič najprej pride na kosilo in bo pač zamudil na uro
nemškega jezika – s tem pa posledično dobi neupravičeno uro in učiteljica se jezi.
To nikakor ni prav, saj se k pouku ne sme zamujati, ne glede na to ali gre za

obvezne ali neobvezne izbirne predmete. Prosim za pojasnilo, do kdaj šolska
kuhinja izdaja kosila, in če jih po 14.00 uri ne izdaja več je potrebno temu prilagoditi
urnik, ali pa v kuhinjo dostaviti seznam učencev, ki zaradi pouka določene dneve
ne morejo pred 14:00 uro priti na kosilo, da se težave ne bodo ponavljale v bodoče.
Učencem kosilo mora biti omogočeno, urnikov pa si ne določajo sami.
ODGOVOR
Šesta šolska ura se konča ob 13.15, začetek sedme šolske ure pa je ob 13.40
Med šesto in sedmo šolsko uro je daljši odmor za kosilo ravno z namenom, da
gredo lahko učenci na kosilo pred pričetkom sedme šolske ure.
Šolska kuhinja izdaja kosila do 13.45 ure.
4. Vprašanja 3.E
Prostor za kolesa-kdaj bojo uredili, sedanji je namreč na travi oziroma blatu. Prosili
bi za ponovna opozorila staršem, kateri z avtomobili pripeljejo svoje otroke na
šolsko parkirišče, naj se držijo pravil-šola je namenjena otrokom in njihovi varnosti.
Naj šola opozori na varnost otrok!!!ni zagotovljena....v kolikor se bojo sklicevali, da
šola nima tukaj nobenega vpliva, bomo nekateri starši sami ukrepali preko
medijev.....
ODGOVOR
Prostor za kolesa bomo lahko uredili v spomladanskih mesecih.
Kar pa se tiče varnosti učencev, ko starši prevzemajo svoje otroke, pa apeliram
na vse starše, da se držijo pravil in s tem ne ogrožajo učencev. V nasprotnem
primeru bomo zapornico pred šolskim parkiriščem primorani spustiti.
Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj OŠ Vič
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