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POVZETEK ZAPISNIKA SESTANKA SVETA STARŠEV, 
 
ki je bil v ponedeljek, 4 .6. 2018, ob 18. uri v jedilnici šole. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Učna gradiva za šolsko leto 2018/19 
3. Poročilo  sestanka skupine za prehrano in šolskega sklada  
4. Razno. 

 
 
(K1) Pregled zapisnika iz prejšnjega sestanka 
 
Po uvodnem pozdravu predsednice Mojce Potnik Šonc se ugotovi sklepčnost. Dodana 
je bila še dodatka točka dnevnega reda, in sicer poročilo sestanka skupine za šolski 
sklad. Po kratkem pregledu zapisnika zadnjega sestanka se z dvigom rok soglasno 
potrdita  tako zapisnik zadnje seje kot tudi  predlagani dnevni red.   
 
 
 
(K2) Učna gradiva za šolsko leto 2018/19 
 
Poverjenica učbeniškega sklada Barbara Potnik je predstavila seznam učnega gradiva 
za šolsko leto 2018/19. Letos so se učitelji odločili, da bodo še dodatno zmanjšali 
število delovnih zvezkov, zato se je tudi cena posledično znižala. Otroci bodo več 
prepisovali in se učili iz učbenikov, tudi šolske torbice bodo lažje. Gospod ravnatelj je 
povedal, da so rezultati NPZ zelo uspešni, čeprav se je že lani zmanjšalo število 
delovnih zvezkov.  
Izražena je bila prošnja staršem, da učbenike, ki jih otroci dobijo v šoli, zaščitijo z 
ovojnim papirjem, da bodo ostali ohranjeni še za naprej. Vsi seznami učnih gradiv so 
dostopni na internetni strani šole in v knjigarnah. Starši so z dvigom rok potrdili učna 
gradiva za šolsko leto 2018/19. 
 
 
 (K3) Poročilo s sestanka  skupine za prehrano  
 
Na sestanku skupine za prehrano, so se pogovarjali o šolskih obrokih, o njihovi 
kakovosti in sestavinah. Šola otrokom ob obrokih nudi veliko sadja. Vsi se zavedajo, 
da je pomembno, da otroci dobijo zdrava in kvalitetna živila, da jedo zdravo. Opaziti je, 
da imajo otroci raje nezdravo hrano (raje imajo sadni jogurt od navadnega, ne marajo 
nesladkanega čaja, polnozrnate žemlje …) Ravnatelj je povedal, da v šoli pazijo, da 
otroci dobijo malo sladkorja, saj želijo, da se otroci navadijo na zdravo prehrano. Veliko 
sestavin šola naroča po kratki verigi od lokalnih pridelovalcev. 
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Starši so opozorili na jedilnik, saj se je zgodilo, da so otroci v istem dnevu dobili za 
obrok zelo podobno hrano. Ravnatelj je povedal, da ne želijo, da se to dogaja, je pa 
mogoče bil vzrok v bolniški odsotnosti kuharice, kar na šoli predstavlja težavo, ki jo 
kuharice včasih rešijo tako, da malo priredijo jedilnik, če res ne gre drugače.   
 
 
(K4) Poročilo s sestanka  skupine za šolski sklad 
 
 
Prazne položnice za šolski sklad bodo izdane v marcu 2018. 
 
Predlogi in pobude 
 
Z dvigom rok so predstavnice šolskega sklada Osnovne šole Zreče potrdile, da se 
ostanek  sredstev v šolskem skladu iz leta 2017 in sredstva, ki se bodo pridobila  z 
izdajo položnic v marcu 2018, namenijo za nakup smučarske opreme (smučarski čevlji 
od št. 37-42). Smuči so še v redu, ker se redno servisirajo. 
Pri pouku na razredni stopnji učenci potrebujejo lego kocke. Predlog je bil, da se 
sredstva, ki bi ostala, namenijo za dokup teh kock. 
 
Predstavnica šolskega sklada je predlagala, da se starše učencev OŠ Zreče pozove, 
da donirajo šoli smučarsko opremo, ki so jo otroci prerasli, a je ta še vedno uporabna. 
Prav tako bi starše pozvali, da šoli podarijo lego kocke, ki jih njihovi otroci doma ne 
uporabljajo več. Otoke bi po zvočniku obvestili o zbiranju smučarske opreme in lego 
kock, v kotiček za starše v pritličju šole pa bi obesili obvestilo o zbiranju.  
Predstavnice so si bile enotne, naj se lego education paketi, ki so bili nakupljeni s 
sredstvi šolskega sklada, uporabljajo v širšem krogu dejavnosti na šoli, saj je šolski 
sklad namenjen vsem otrokom, zato ne bi bilo prav, da bi se paketi uporabljali le pri 
izbirnem predmetu.  
Porajalo se je tudi vprašanje, zakaj del sredstev  od novoletne tržnice ne gre v šolski 
sklad.  
Starši so mnenja, da se denar prvotno nameni tistim, ki so socialno ogroženi, če 
sredstva ostanejo, se prenesejo na šolski sklad.  
Predsednica šolskega sklada meni, da se mora o tem izreči svet staršev in sklep 
potrditi svet zavoda.  
 
(K5) Razno 
 
Starši otrok podružnice Gorenje so podali pripombo na učenje angleškega jezika 
(izgovorjava) v 1.razredu in pobudo, da bi se otrokom ponudilo tudi učenje nemškega 
jezika. Gospod ravnatelj je povedal, da je v prvem razredu cilj otroke dobro seznaniti 
z jezikom (jezikovna kopel). Učiteljice cilje dosegajo s pomočjo igre. K učenju 
nemškega jezika se je možno vključiti v 4. razredu, nemščino lahko otroci nato kot 
obvezni ali neobvezni izbirni predmet obiskujejo vse do 9.razreda. Praksa je pokazala, 
da se otrok, če ima interes, nauči tuji jezik ko ga rabi. V srednji šoli začnejo z osnovami 
nemškega jezika in nič ni zamujenega. 
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Tudi glede plavalnega tečaja je nastala težava, ker so šli začeli prehitro, zato otroci s 
podružnične šole niso mogli na kosilo. Starši prosijo, da se v bodoče dejavnost bolje 
planira. 
 
Ponovno je bila pripomba glede vozačev in kosila. Ko imajo vozači 6 ur, imajo premalo 
časa, da bi lahko v miru pojedli kosilo. G. ravnatelj je povedal, da učitelji   usklajujejo, 
kolikor se da. Pri izbirnem predmetu spustijo otroke nekaj minut prej, da še lahko gredo 
na kosilo, včasih pa se tudi zgodi, da kdo ne more iti. Problem je, ker imamo 240 
vozačev, prevozniki pa so vezani naprej na prevoze delavcev in ne morejo čakati.  
 
Eden od staršev je mnenja, da bi kot neobvezni izbirni predmet morali ponuditi tudi 
šport. Vsi se strinjajo, kako pomembno je gibanje, ampak število ur je omejeno in se 
ponudijo predmeti nemščina, računalništvo, tehnika, umetnost. To so predmeti, s 
katerimi lahko otroci pridejo v stik le v šoli. Je pa ponudba krožkov v zvezi športom 
dovolj velika, pri OPB so veliko zunaj. Otroci se lahko gibajo tudi po pouku. V 
prihodnosti se pričakujejo sistemske spremembe na področju podaljšanega bivanja in 
razširjenega programa.  
 
Okno na Gorenju še vedno zamaka. Po informacijah KS Gorenje je okno bilo sanirano.  
Ravnatelj je povedal, da bodo skušali urediti čim prej.  
 
Glede zimske šole v naravi je bilo postavljeno vprašanje glede cene. Prav tako je bilo 
vprašanje, zakaj zadnji dan otroci niso dobili kosila. Z okvirno ceno so starši bili 
seznanjeni, vendar je g. ravnatelj že pojasnil, da so se cene na Rogli povišale in tudi 
dodatno je bil v program vključen zunanji učitelj smučanja. Na ceno pa vpliva tudi 
manjše število otrok glede na prejšnja leta.  
 
Starši so zelo pohvalili učiteljice, ki so pripravile nastope za mamice in bi želeli, da se 
lahko v prihodnje tudi očetje udeležijo takšne prireditve. To se bo poskušalo realizirati. 
O b tej priložnosti je g. ravnatelj povabil vse na zaključno šolsko prireditev, ki bo 12. 6. 
Ta prireditev je v športni dvorani in so vabljeni vsi, nastopa veliko otrok in letos bo 
nekaj posebnega, ker se bodo ustvarjalci prireditve spomnili velikega slovenskega 
pisatelja Ivana Cankarja. 
 
Na koncu je bilo še vprašanje, ali se bo uredila streha na avtobusnem postajališču ob 
šoli. Odgovor je bil pritrdilen, kajti Občina Zreče je že začela z deli urejanja okolice šole 
kot tudi avtobusne postaje skupaj s parkirišči za starše in zaposlene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala       Predsednica sveta staršev 
Natalija Bukovšek                   Mojca Potnik Šonc 
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