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Komenda, 28. 9. 2021

ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2021/2022. Seja je
potekala v torek, 28. 9. 2020, s pričetkom ob 18.00 uri v telovadnici šole v Mostah.
Prisotni:
- članice in člani Sveta staršev OŠ Komenda Moste (odsotni predstavniki 3.a,
4.c, 5.c, 7.b), štirje člani so bili prisotni videokonferenčno;
- ravnateljica: Barbara Janežič Bizant;
- pomočnici ravnateljice: Darinka Lipar, Sabina Brigita Štebe;
- vodja enote šole v Mostah: Romana Ravnikar.
Dnevni red:
Volitve predsednika in namestnika predsednika sveta staršev šole.
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022.
Volitve predstavnika staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ
Komenda Moste.
5. Seznanitev s Protokolom za izvajanje obveznega in razširjenega programa
OŠ Komenda Moste v okviru modela B-OŠ v razmerah, povezanih s SARSCoV-2.
6. Seznanitev sveta staršev s predlaganimi spremembami Vzgojnega načrta
OŠ Komenda Moste in pridobitev mnenja sveta staršev.
7. Pobude in predlogi.
1.
2.
3.
4.

Ad 1
Predsednik sveta za šolsko leto 2020/2021 ostaja isti (Miha Humar), zapisnike bo
pisala Katarina Žagar. Oba sta bila soglasno potrjena.
Ad 2
Svet staršev je bil seznanjen s Poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto
2020/2021. Predstavila ga je pomočnica ravnateljice, ga. Darinka Lipar.
Šolo je obiskovalo isto število učencev kot jih obiskuje letos, v Mostah 14 oddelkov,
v Komendi 19.

Splošni uspeh, ki smo ga kot šola izkazali, je sicer primerljiv s prejšnjimi leti. Se pa
šola zaveda, da je pri šolanju na daljavo veliko učencev imelo težave in se to pozna
tudi pri osvojenem znanju. Zelo težko primerjamo preverjanje in ocenjevanje
znanja s prejšnjimi leti, ker je bilo ocenjevanje prilagojeno pouku na daljavo.
Razred je ponavljalo 5 učencev.
Izrečenih je bilo 8 vzgojnih opominov.
Pri nacionalnem preverjanju znanja so bili rezultati učencev v 6. in 9. razredu nad
slovenskim povprečjem pri vseh treh predmetih. V 3. razredu so bili na poskusnem
preverjanju znanja rezultati nekoliko pod slovenskim povprečjem, analize
dosežkov so bile povsod opravljene. Letos tretji razredi niso vključeni v poskusno
preverjanje.
Pouk je bil od 19. 10. 2020 do 13. 2. 2021 za 6. do 9. razred izveden na daljavo.
Jesenske počitnice so bile podaljšane za en teden, tako med 26. 10. in 8. 11. ni
bilo pouka. Odpadlega tedna se ni nadomeščalo. Učenci od 1. do 5. razreda so
imeli pouk na daljavo od 9. 11. 2020 do 25. 1. 2021 (1. triada) in do 13. 2. 2021 (4.
in 5.r). Ponovno so se vsi učenci šolali na daljavo v času zaprtja države od četrtka,
1. 4. 2021, do vključno nedelje, 11. 4. 2021.
Razširjen program (PB, JUV, tabori šole v naravi, interesne dejavnosti) se v času
pouka na daljavo ni izvajal. Uspešno je bila izvedena šola v naravi na Debelem
Rtiču, odpadli pa so vsi ostali tabori in šole v naravi. Kar je lansko leto odpadlo,
se letos ne bo nadomestilo. Tudi nekaj dni dejavnosti ni bilo izvedenih.
Dodatni in dopolnilni pouk sta se izvajala preko video konferenc.
Ob koncu šolskega leta je bilo izvedenih kar precej tekmovanj, kjer so naši
učenci osvojili priznanja. Zelo uspešni so bili na tekmovanjih iz logike, angleščine
in fizike.
Govorilne ure in roditeljski sestanki so v času epidemije potekali na daljavo.
Izvedba projektov je bila zaradi šolanja na daljavo izvedena v prilagojeni obliki,
nekaj načrtovanih projektov pa ni bilo možno izpeljati. Kljub oviram so vseeno
uresničili veliko načrtovanega, predstavniki sveta staršev so lahko pregledali
poročilo. Kot šola smo zelo ponosni na vse naše prostovoljce in »viteze
današnjega časa« ter njihove mentorje, ki so uspeli kljub dolgemu šolanju na
daljavo izpeljati številne prostovoljske aktivnosti in projekte tako znotraj šole kot
tudi širše.
Na poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021 ni bilo pripomb.
Ad 3
Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022:

Pouk in ostale šolske dejavnosti zaenkrat potekajo po načrtu. Delo na šoli poteka
po modelu B (ki je trenutno v uporabi), kar pomeni, da se v šoli izvaja ves obvezni
in razširjeni del vzgojno izobraževalnega procesa. Večina vsega pouka se izvaja
v mehurčkih, kjer pa to ni mogoče, se upoštevajo posebni protokoli za izvajanje
pouka ali dejavnosti. Dejavnosti zunaj šole potekajo le, če je na lokaciji
epidemiološka slika primerna in je možno upoštevati protiepidemiološke ukrepe.
Zaenkrat se vse dejavnosti izvajajo po načrtu, izvedena je bila že letna šola v
naravi za 5. razred na Debelem Rtiču, 7. razred pa je trenutno na taboru pri Ptuju.
V obeh šolah je precejšnja prostorska stiska. Redni pouk se izvaja v matičnih
učilnicah. V šoli v Mostah je le ena telovadnica, v kateri hkrati lahko telovadi en
oddelek (kar ne more pokriti vseh potreb po urah športa), zato je za potrebe športa
urejen tudi hodnik, a velik del športne vzgoje (tudi z vidika epidemiološke varnosti)
raje izvajajo zunaj.
Število učencev in zaposlenih ostaja že nekaj let primerljivo. Prisotne so kadrovske
težave, na trgu namreč ni učiteljev za fiziko, matematiko in razredni pouk, zato so
ravno v tem času morali notranje prerazporediti delovne obveznosti.
V šoli veliko časa namenijo tudi upoštevanju in vzdrževanju higienskih ukrepov.
Spodbujajo gibanje, tudi uporabo gibalnih metod med poukom – še posebej, ker
življenje oddelka poteka skoraj izključno v matičnih učilnicah.
Za ostale informacije in urnike se starše povabi k ogledu na spletni strani šole.
Vabljeni tudi k ogledu posebnih publikacij Interesne dejavnosti ter Obogatitvene
dejavnosti s tekmovanji.
Pri šolskem koledarju je v septembru prišlo do sprememb. Ponedeljek, 7. 2., je
pouka prost dan.
Interesne dejavnosti potekajo nemoteno po načrtu, v glavnem od oktobra naprej.
Kolesarski izpit bo v 5. razredu spomladi. Učenci 5. razreda bodo najprej opravili
teoretični del, v spomladanskem času je načrtovana izvedba praktičnega pouka in
potem izpit.
Otroci, ki še niso vešči vožnje s kolesom, naj vadijo s starši, nekaj časa pa bodo
lahko vadili tudi s šolskimi kolesi z učitelji. Cilj je, da obvladajo predpise in znajo
dobro voziti kolo, da bodo lahko po opravljenem izpitu varno sodelovali v prometu.
Starši imajo pomisleke o slišanosti njihovih predlogov glede varnih poti njihovih
otrok v šolo. Predlagajo, da se odpre dokument v skupni rabi, katerega se dopolni
s pobudami in se ga pošlje na občino.
Cena malice se je spremenila na 90 centov. Ceno predpiše MIZŠ.
Starši na LDN šole 2021/22 nimajo pripomb.
Ad 4

Volitve predstavnika staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Komenda
Moste.
Za predstavnike staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Komenda Moste za
štiriletno obdobje mandata, smo soglasno imenovali štiri člane:
1. Ursula Spruk
2. Igor Zidarič
3. Tatjana Zorman
4. Mojca Šraj
Predsednika se bo izvolilo na prvem srečanju.
Zadolžitve: izbira sredstev za nadstandardni program (letos so kupili opremo za
šolanje na daljavo).

Ad 5
Ravnateljica je predstavila Protokol za izvajanje obveznega in razširjenega
programa OŠ Komenda Moste v okviru modela B-OŠ v razmerah, povezanih s
SARS-CoV-2. Za vstop v šolo se za obiskovalce (zaposleni, starši in drugi
obiskovalci) skladno z zakonodajo zahteva pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran).
Ves razširjeni program (izbirni predmeti, jutranje varstvo, podaljšano bivanje in
druge dejavnosti) poteka v šoli. Če so v skupini učenci iz različnih mehurčkov, je
obvezna uporaba mask. Učenci od šestega razreda dalje imajo maske ves čas
pouka, ostali učenci pa mask pri pouku v mehurčkih ne potrebujejo.
Mehurčki trenutno dobro držijo; ko se je virus pojavil v oddelku, se zaenkrat ni širil
v druge mehurčke.
Člani sveta staršev so seznanjeni s Protokolom.
Ad 6
Ravnateljica je predstavila dopolnjena Pravila šolskega reda.
Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda morajo skladno s trenutno veljavnim odlokom ves
čas nositi maske (tudi v razredu), prav tako učitelji. Tako je sprejeto v zakonodaji
(odloki vlade so za državljane zavezujoči), ki smo jo dolžni spoštovati. V tem
pogledu je pomemben tudi 177. člen Kazenskega zakonika.
Posamezni učenci, ki so v karanteni, se morajo glede šolskega dela pozanimati
sami pri sošolcih, kadar pa bo v karanteni zaradi stikov v šoli več učencev, bo delo
posredovano iz šole. V kolikor bo celoten oddelek v karanteni, bo za ta oddelek
potekal pouk na daljavo (uporaba spletne aplikacije Teams).

Člani sveta staršev so seznanjeni posodobljenimi Pravili šolskega reda.
Ad 7
Ravnateljica je predstavila posodobljen Vzgojni načrt šole.
Iz debate, ki se je razvila:
Ravnateljica je povedala, da je bilo včasih na državnem nivoju možno izvesti
bistveno manj tekmovanj kot zadnja leta, zato učenci zdaj lahko dosežejo več
srebrnih in zlatih priznanj. (Izjema je koronsko leto 20/21, ko je bilo določena
tekmovanja nemogoče izpeljati.) Šola je zato pripravila popravke kriterijev za
podelitev občinskih priznanj. Predstavila je tudi občinsko določilo, da je največje
število občinskih priznanj, ki jih podeli župan občine Komenda ob zaključku
šolanja v 9. razredu na valeti, sedem.
Starši se s tem nismo strinjali. Menimo, da se število občinskih priznanj za
številčno različne in učno različno sposobne generacije zelo težko omeji na 7.
Sklep: Na občino se posreduje stališče staršev, da se ne strinjajo z omejitvijo
občinskih priznanj na 7.
Po pridobitvi odgovora iz Občine bodo starši korespondenčno izrazili mnenje o
spremembah Vzgojnega načrta šole.

Ad 8
Pobude in vprašanja staršev so se nanašale na:
1. Prevoz iz Žej:
Eden izmed staršev je predlagal, da bi v semaforiziranem križišču v Mostah
(iz Žej) aktivirali prostovoljce (v okviru medgeneracijskega sodelovanja) za
pomoč otrokom pri prehodu čez križišče. Potrebovali bi jih med 7. in 8.15
ter v popoldanskem času od 12. do 14. ure.
Gospod Humar bo pripravil dokument v skupni rabi, kjer bodo starši lahko
podali svoje predloge za ureditev pereče problematike glede varnosti na
šolskih poteh.
2. Maske v OPB:
Nekateri starši se ne strinjajo z nošenjem mask v OBP. Šola odgovarja, da
problema v OPB kadrovsko in v skladu z normativi ni možno rešiti drugače,
kot da se nekaj oddelkov združi. Učenci se združujejo v 4. in 3. razredih ter
v popoldanskem času - po 15. uri. V tem primeru morajo učenci nositi
maske.
3. Velika skupina od pol treh do treh v OPB:
Šola: V eni izmed skupin je res občasno od 14.30 do 15. ure v razredu lahko
tudi do 30 otrok. Do 15. ure precej otrok odide domov in se število otrok v
skupini po tej uri zmanjša.

4. Puščanje gradiva v šoli:
Otroci naj nosijo v šolo le gradivo za predmete, ki jih imajo naslednji dan na
urniku.
Za šolski atlas naj se dogovorijo v parih, da ga izmenjaje nosijo v šolo.
Šolskih atlasov namreč zaradi ukrepov ne uporabljajo.
5. Eden izmed staršev je omenil, da so obroki v šoli premajhni:
Šola odgovarja: Šolska malica ne sme nadomeščati zajtrka. Otrok mora
doma pojesti zajtrk. Malica ima predpisano kalorično vrednost.
V šolski kuhinji so poleti zamenjali prekucno ponev in nimamo več težav z
zagotavljanjem zadosti velikih porcij kosil. Svetujemo, da otroci, ki so lačni
in bi neke hrane pojedli več, kot jo običajno dobijo, to povedo osebju pri
delilnem pultu in dobili bodo več. Sicer se zaradi zagotavljanja mehurčkov
učencem ne dovoli hoditi nazaj po »repete«. V skupnem interesu vseh pa
je, da se po obrokih zavrže čim manj hrane. Po izkušnjah šole učenci veliko
hrane zavržejo.
6. Več video srečanj v primeru šolanja na daljavo:
Starši povedo, da pouk na daljavo dobro deluje. Pri mlajših učencih bi si
ponekod želeli kakšno video srečanje več. Iz lanskih izkušenj pa je bilo kdaj
zlasti na višji stopnji tudi kakšno video srečanje preveč. Starši predvsem
želijo, da se med posameznimi video srečanji učencem da zadosti premora
(ne samo 5 minut).
Šola odgovarja, da se bodo učitelji potrudili po najboljših močeh.
7. Izjeme:
Nekateri starši se ne strinjajo, da gredo izjeme (cepljeni ali preboleli otroci)
v karanteno. Ti otroci imajo pravico do šolanja in se jim to tudi ponudi. Šola
odgovarja, da so se do zdaj vsi starši z otroki izjemami odločili za šolanje
na daljavo (teh je zelo malo in glede njihovega šolanja se dogovori s starši),
za izjeme od karanten ponudijo tudi pouk v šoli.
Opomba: Za otroka do petega razreda, ki gre v karanteno, starši lahko
uveljavljajo nadomestilo z naslova višje sile (varstvo otroka).
8. Uporaba mobilnih telefonov:
Iz šolskih pravil izhaja, da v šoli uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena.
Če učenec v šoli ali na šolski dejavnosti zunaj šole uporablja mobilni telefon,
mu učitelj napravo začasno odvzame in jo shrani v tajništvu. Po napravo
morajo priti starši, ki so zaradi tega pogosto nejevoljni.
Šola starše še enkrat naprosi, da jo podprejo pri izvajanju tega ukrepa.
Starši s sklepom soglasno potrdijo, da uporaba mobilnih telefonov v šoli ni
dovoljena (ne med poukom, ne med odmori) in se strinjajo izvajanjem

opisanih postopkov: začasen odvzem telefona in deponiranje v tajništvu,
dokler v šolo ne pridejo po telefon starši.
9. Izposoja šolskih računalnikov:
V šoli je v primeru šolanja na daljavo izposoja šolskih računalnikov mogoča
(te opreme pa ni veliko). Starši se lahko obrnejo na šolskega računalničarja,
na razrednika ali na vodstvo šole.
10. MEPI program:
Trenutno se program MEPI ne bo izvajal. Šola meni, da večino ciljev, ki bi
jih dosegali v programu MEPI, pokrivajo z našimi že utečenimi projekti in
dejavnostmi (Vitezi današnjega časa, prostovoljstvo).
11. Nadomeščanje ur športa, ki odpadejo:
Nekateri starši menijo, da učencem odpade preveč ur športa in da se teh ur
ne nadomesti.
Šola odgovarja: V tednu, ko so vsi športni učitelji na športnem dnevu,
zagotovo nekaterim oddelkom odpade šport. Prav tako šport odpade, če so
učitelji športa na taboru, v šoli v naravi ali kako drugače odsotni.
Vendar so starši lahko brez skrbi, saj se mora vsak predmet v šolskem letu
realizirati v določenem predpisanem okviru in tako se bo tudi šport do konca
leta zagotovo realiziral vsaj 95%. Učitelji športa bodo namreč ure
nadomestili, ko bodo drugi učitelji manjkali.
12. Tabletke (droga) okoli šole:
Stari preberejo elektronsko sporočilo drugega starša: Okoli šole naj bi se
delilo tabletke (drogo).
Šola odgovarja: VSI, učitelji, starši, občani so v primeru, če zaznajo, opazijo,
da se v okolici šole vrši preprodaja ali uživanje droge, dolžni obvestiti policijo
in šolo. Tukaj moramo vsi stopiti skupaj.
V tem šolskem leto do šole ni prišla še nobena informacija v zvezi z
drogami.
13. Pobuda 9. razreda glede pregledovanja DN:
Starši opozarjajo, da se pri nekaterih predmetih (predvsem pri enem) ne
preverja rešitev domačih nalog. Šola odgovarja, da bodo učitelje na to
ponovno opozorili.
14. Težave z nekaterimi učitelji:
Predstavnica staršev je opozorila, da so z nekaterimi (istimi) učitelji težave
in sprašuje šolo, kako ukrepa proti takim učiteljem. Pripomba je bila
izrečena zelo na splošno. Današnji sestanek je deljen z nekaterimi starši po
videopovezavi in o konkretnih učiteljih nismo želeli razpravljati.

Dogovorili smo se, da naj se starši najprej pogovorijo z učitelji, če pogovori
ne bodo uspešni, naj se obrnejo na vodstvo šole. Težave naj konkretizirajo
in jih bomo reševali v ožjem sestavu.

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Zapisnik napisala:
Katarina Žagar

Predsednik sveta staršev:
Miha Humar

