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ZAPISNIK 

 

sestanka Sveta staršev, ki je bil  v sredo, 27. 9. 2017 ob 18. uri v jedilnici OŠ Zreče. 

Prisotni: Sandi Lužnik, Andrej Trtnik, Simona Črešnar, Suzana Cvetko, Špela Sovič, 

Barbara Ravnjak, Simona Črešnar, Melita Kacin Podgrajšek, Mojca Potnik Šonc, 

Benjamina Trtnik, Marija Erjavec, Simona Jančič, Damjan Strelc, Andrej Herman, 

Mateja Košak, Polona Arbajter Očko, Jure Bićanić, Nina Skledar, Lidija Bombek, 

Apolonija Brumec, Anica Čuček, Andreja Burja, Nataša Orož Jevšenak, Iztok Jože 

Košir. 

Op. odsotni:  Petra Mrzdovnik, Anita Gobec. 

Neop. ods.: Blanka Bračič Topolšek 

DNEVNI RED 
1. Pregled zapisnika zadnje seje. 

2. Izvolitev predsednika Sveta staršev. 

3. Letni delovni načrt in novo šolsko leto. 

4. Razno. 

K 1) 

Člani so pregledali zapisnik zadnjega sestanka. 

SKLEP -  Člani Sveta staršev so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik. 

K 2) 

Člani sveta staršev so za  predsednico Sveta staršev predlagali dosedanjo 

predsednico Mojco Potnik Šonc. 

SKLEP  

Sprejet je bil sklep, da je predsednica Sveta staršev za šolsko leto 2017/18 Mojca 

Potnik Šonc. 
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K 3) 
 
Ravnatelj Peter Kos je predstavil letni delovni načrt Osnovne šole za šolsko leto  
2017/18. 
Povedal je, da smo ponosni na našo šolo in njeno okolico. Ob košarkarskem prvenstvu 
se je  na televiziji večkrat  predvajala reklama z  našo šolo in njeno okolico. V reklami 
je med  otroki nastopal tudi naš učenec. 
 
 
Kakšna dela smo naredili v lanskem šolskem letu?  

- Prekrili in obnovili smo streho  v sredinskem delu poslopja. 
 
- Obnovili  smo kolesarnico, ki jo večkrat koristijo  tudi dijaki iz sosednje šole. 
- Pred  Glasbeno šolo in športno dvorano smo naredili nadstrešek. 
- Na športni dvorani smo na  oknih odstranili pleksi steklo in ga nadomestili s 

šipami. 
- V dveh učilnicah smo zbrusili in pobarvali parket. 
- Obnovili smo stranišča za dekleta v 1. in 2. nadstropju. 
- Zamenjali smo luči v stari telovadnici. 
- Prebelili smo hodnike v starem delu šole. 
- Na obeh hodnikih smo odstranili vmesna vrata. 

 
Načrti za prihodnost. 

- Načrtuje se ureditev šolske okolice pred šolo in okrog športne dvorane. Mesto 
Zreče je bilo izbrano za mednarodno tekmovanje ENTENTE FLORALE – 
urejenost  kraja v letu 2018. Pot ocenjevalce vodi mimo šole, tako bomo v tem 
projektu sodelovali skupaj z Občino Zreče.  

- Vsem je v interesu, da se pri šoli uredi nogometno igrišče,  tako da bomo tudi 
tukaj sodelovali z Občino Zreče. Zbiramo ponudbe in iščemo najboljšega 
ponudnika. Trenutno je več obiska na nogometnem kot na košarkarskem 
igrišču. 

- Zamenjati je potrebno tudi notranja vrata. 
- Zamenjali bomo instalacijo na starem delu šole. 
- Postopno menjujemo tudi pohištvo. 

 
Pedagoški del: 
Še vedno je na prvem in najpomembnejšem mestu kvaliteten pouk. Mislimo, da imamo 
kvaliteten pouk, kar se vidi pri  nacionalnem preverjanju znanja. Pri vseh treh 
predmetih, slovenščini, matematiki in  športu, smo bili spet  nad slovenskim 
povprečjem.  
 
Zaradi preverjanja znanja  pri športu kot tretjem izbirnem predmetu pri nacionalnem  
preverjanju znanja so bili v lanskem šolskem letu učenci pri pouku športa nekajkrat v 
učilnicah. Vse naloge so bile naravnane tako, da bi vzpodbujale otroke k zdravemu 
načinu življenja. Naloge pri vseh predmetih pa temeljijo na razumevanju besedila in 
logičnem razmišljanju.  
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Še vedno obstaja primarni cilj  pismenost. Pri pisnem sporočanju želimo še boljše 
rezultate tako, zato bodo otroci dvakrat na mesec pisali malo daljše besedilo. 
 
Vizija šole ostaja nespremenjena »S spoštljivimi medsebojnimi odnosi do 
kvalitetnega znanja«.  
 
Če gledamo razvoj družbe, je danes zelo pomembno, da znajo otroci najti prave 
informacije in izluščiti  prave stvari. Brez spoštljivih odnosov  ne bomo prišli daleč, zato 
moramo spoštovati drug drugega. Opažamo, da moramo na odnosih delati vedno več.  
 
To se kaže pri vzgojnih  težavah in  pri neopravljenih domačih nalogah. Nekateri šole 
ne jemljejo kot obveze. 
 
 
Prošnja, da  kot predstavniki razredov starši posredujejo informacijo o domačih 
nalogah - naj  starši  vzpodbujajo svoje otroke, da opravijo domačo nalogo.  
Še vedno velja, da smo lahko uspešni le s sodelovanjem med starši, učenci in učitelji). 
 
Vzpodbujali bomo varno  rabo interneta. Otroci nimajo dovolj izkušenj in uporabljajo 
nove tehnologije, pri tem pa niso pozorni na varnost, saj jih večina ne ve za posledice. 
Otroci se ne zavedajo, da je velika težava, če slikajo sošolce, jih dajejo na splet. To se 
jim ne zdi nič posebnega. Tudi z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo 
dobili obvestilo, naj starše obvestimo o nevarnih igrah na internetu.   
 
V letošnjem letu nadaljujemo  s predmetom šahovske osnove. Tisti, ki so ta predmet 
obiskovali lansko šolsko leto,  nadaljujejo s šahovskim kombiniranjem. 
 
Novost pri izbirnih predmetih je elektronika z robotiko. Iz šolskega sklada smo kupili  
dva seta Lego Education, tako da se bodo učenci lahko izpopolnjevali v znanju gradnje 
in vodenja robotov. 
Novi neobvezni izbirni predmet je umetnost. Zanimanje zanj je veliko. Izvajamo ga v 
dveh skupinah. 
 
Novost – učenci imajo letos prvič v 3. razredu obvezni predmet angleščina.  
 
V prvem  razredu so vsi učenci izbrali za neobvezni izbirni predmet angleščino,  tako 
da se na naši šoli sedaj učijo angleščino vsi učenci.  
Na podružnični šoli Stranice in Gorenje v 1. razredu ni bilo dovolj učencev, a jim kljub 
temu omogočamo pouk angleščine.  
Kot neobvezni izbirni predmet je tudi nemščina v 4., 5. in 6. razredu (4. in 5. r. imata 
pouk skupaj, saj se je v 5. razredu vpisalo zelo malo učencev),tehnika in tehnologija 
ter računalništvo. 
Če si učenci izberejo neobvezni izbirni predmet, ga morajo  obiskovati do konca 
šolskega leta. 
 
Ravnatelj je podal prošnjo, da bi iz šolskega sklada kupili rezalno napravo za papir. 
Potrebovali bi jo za rezanje papirja, iz katerega se potem izdelujejo različni izdelki. 
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SKLEP 
 
Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da se  iz šolskega sklada kupi 
rezalna naprava SIZZIX BIG SHOT. 
 
 
Razširjeni program  
 

- Jutranje varstvo  je organizirano od 5.30 do 7.30. Po 7. uri se učenci 4. in 5. 
razredov pridružijo varstvu vozačev. Tam ostanejo do zvonjenja in odidejo v 
razrede. Tudi na obeh podružnicah je organizirano varstvo vozačev. 

 
- Letos bomo imeli pri pevskem zboru drugega zborovodjo. Učiteljica, ki uči 

pevski zbor, bo v mesecu oktobru začela koristiti starševski dopust. Urediti 
moramo nadomestno zaposlitev. 
 

- Ponujamo krožke, ki so povezani z branjem, saj je cilj, da učence dobro 
opismenimo. Naši otroci imajo dobro založeno knjižnico, in sicer z leposlovjem 
in s strokovno literaturo. 

 
Učbeniški sklad 
Lansko šolsko leto smo bili razočarani, saj so otroci prinesli nazaj slabe knjige. Prvič 
se je zgodilo, da smo morali  poškodovane knjige zaračunavati. 
Predstavnica razreda je  vprašala,  kako naj zavijajo knjige.  
Knjige se zavijajo v ovijalni papir ali ovitek,  ne pa v samolepilno folijo. 
 

- Pri tekmovanju smo uspešni na vseh predmetnih področjih. Učenci dobivajo 
zlata in srebrna priznanja. 

- Učenci zopet tekmujejo v oddaji Male sive celice, ponovno so se urvrstili v 
nadaljnje tekmovanje. Ekipo sestavljajo drugi učenci kot prejšnje šolsko leto. V 
1. krogu so prišli v osmino finala in gredo tekmovat  v studio televizije  Slovenija  
v Ljubljano. 

- Nadaljevali bomo tudi s projektom MOSTOVI, ki je povezan z Anglijo. V mesecu 
juniju 2017 so bili v Angliji naši učenci 9 dni. V mesecu februarju 2018 pridejo 
učenci iz Anglije. Gostili jih bomo na CŠOD Gorenje. Projekt  je delno financiran 
iz evropskih sredstev. 

- Udeležili se bomo tudi atletske olimpiade. 
- V mesecu oktobru bomo imeli olimpijski dan z Olimpijskim komitejem Slovenje. 
- Pomembnejši dan je Dan zemlje. V lanskem šolskem letu smo imeli zanimivo 

predavanje  Oliverja Tiča iz Slov. Konjic, ki je prehodil Ameriko. 
- V letu 2016/17 smo postali kulturna šola. Še posebej se trudimo pri proslavah. 

Letos bodo na novoletni tržnici nastopali člani Društva godbenikov iz Zreč. 
- Ponosni smo na prostovoljce v projektu Smetko car. Zbrali so veliko 

prostovoljnih ur, ko so urejali okolico. 
- Na šoli še vedno deluje otroški šolski parlament. 

 
- Imamo bralno značko. 

 

http://www.unesco.si/


Osnovna šola Zreče 
Šolska c. 3, 3214 Zreče 

tel.: 03 7575620, fax.: 03 7575640 
e-pošta: os.zrece@guest.arnes.si 

 
- Unesco je zaščitni znak naše šole. Lani smo ga razširili s projektoma Stara 

igrača ali knjiga za novo veselje. 
- Delo z učenci na vrtu – EKO vrt. 
- Delo z učenci s posebnimi potrebami. Pri učencih želimo največji možni 

napredek. Kot pri vseh drugih učencih je pomembno, da dosežejo svoj 
maksimum. 

- Za učence, ki so uspešnejši na svojih področjih, organiziramo noč branja (lahko 
se vključijo tudi drugi učenci). Število je omejeno. 
Lansko šolsko leto smo v sodelovanju z Gimnazijo Slov. Konjice organizirali 
tabor na CŠOD na Gorenju, ki je bil obarvan z jezikovno tematiko. 
Ponudimo jim delavnice, ki so povezane z astronomijo. 

- Dobro sodelujemo s krajem. Vabijo nas, da sodelujemo na programih in pri 
različnih projektih, ki jih ponujajo v občini. 

- Sodelovali smo tudi v evropskem tednu mobilnosti. 
 

Upoštevali bomo šolski koledar. 7. aprila  2018 je delovna sobota, izvedeli bomo 
dan, ko bodo učenci spoznavali delo civilne zaščite. Od 1. do 4.razreda imajo 
učenci gledališki abonma. Če bo predstava v soboto, bodo tisti učenci, ki imajo 
abonma, doma 7. maja 2018. Za učence bo tudi 7. maja 2018 organizirano 
varstvo. 

 
SKLEP - Člani sveta so z dvigom rok potrdili, da se z zgoraj navedenim strinjajo. 

 
K4 Razno 
 
Glede junijskega vprašanja glede prehrane je ravnatelj povedal, da je imel razgovor s 
kuharicami. Trudimo se, da otrokom nudimo čim boljšo hrano. Res pa je, da najboljša 
hrana je skuhana doma. Zmanjšujemo rabo že delno pripravljene hrane. Instant 
krompirja v naši kuhinji ne pripravljajo. Veliko je bilo nabavljene sveže hrane iz 
domačega okolja. Meso dobivamo od Celjskih mesnin. Za ekološko pridelano meso je 
bila letos preko javnega razpisa  izbrana mesnica Ravničan. Število jedi, ki so res 
sladke, smo zelo zelo zmanjšali. Letos je težava, ker je zelo veliko kosil, saj se tudi 
število učencev v OPB povečuje. 
Člani so se odločili, da se sestane skupina za prehrano. Kdor želi sodelovati, to sporoči 
predsednici sveta staršev.  
 
Podana je bila pobuda, da bi otroci, ki majo dietno prehrano, bili v enakopravnem 
položaju z ostalimi. 
Ravnatelj je povedal, da se na naši šoli zelo trudimo, da tem  otrokom pripravimo 
hrano, ki je primerna zanje. Najbolje je, da prinesejo potrdilo o dieti od zdravnika in se 
jim tako pripravi hrana, ki je za otroke primerna.  
 
Pobuda  -  ko so za malico  namazi, bi naj  v kuhinji pripravili več posod in nožev za  
razred, da bi si lahko hitreje namazali, več časa bi jim ostalo za malico. 
 
 
Izpostavljen je bil problem vozačev. Tisti, ki imajo 5. in 6. uro pouk, ne morejo na kosilo 
ali pa zamudijo  avtobus. Prosijo za rešitev tega problema. 

http://www.unesco.si/


Osnovna šola Zreče 
Šolska c. 3, 3214 Zreče 

tel.: 03 7575620, fax.: 03 7575640 
e-pošta: os.zrece@guest.arnes.si 

 
Ravnatelj je povedal, da pri neobveznih izbirnih predmetih ne bi smelo biti problema, 
ker je dogovor, da lahko učitelji uro zamaknejo. Pri rednem pouku pa je problem, ker 
se moti ura pouka. Prevoznik  ima problem, ker je vezan na delavsko progo. Imamo 
240 vozačev. Velika večina ima pouk 5 ur. Potrebno bo najti pametno rešitev. 
 
Postavili so vprašanje, zakaj se zobozdravniki v šolski ambulanti tako pogosto 
menjujejo? Za to vprašanje pa ni pristojen ravnatelj in bo potrebno vprašati  
zobozdravstveno ambulanto Sanident v Zrečah. 
 
Starši so pohvalili, da je del poti, kjer hodijo otroci k verouku, urejen s prehodom za 
pešce. Dobro bi bilo, če bi še ostali del uredili s prehodom. Pobudo bomo posredovali 
g. župniku, da bi skupaj lahko kaj ukrenili. 
 
Posredovano je bilo vprašanje mame iz 5. a-razreda. Deklici so 6. uro odpadle pevske 
vaje. Čakala je svoje starše, da pridejo po njo. Povedala je, da v šoli ni smela čakati.  
 
To ne drži, ker vsi učence na  predmetni stopnji, ki nimajo pouka in čakajo na prevoz, 
počakajo v učilnicah glasbe ali slovenščine, kjer so pod nadzorom dežurnega učitelja, 
pa lahko gredo v čitalnico. Učenci 5. razredov se lahko priključijo varstvu vozačev za 
razredno stopnjo. 
 
Postavili so tudi vprašanje, kdaj se lahko uporabljajo mobiteli? Na šolskem prostoru se 
mobitelov ne sme uporabljati. 
 
Iz podružnice Gorenje sprašujejo, kdaj se bo popravilo okno, ki je pokvarjeno. 
Ravnatelj je povedal, da bo okno popravila KS Gorenje. Pred dvema tednoma smo 
dobili  predračun za žaluzije na Gorenju. Izvajalec je zelo dolgo odlašal z izdajo 
predračuna.  
 
Predvideni datum za letošnjo novoletno tržnico je 5. 12. ali 7. 12. 2017. 
 
Biserka Esih, svetovalna delavka, se je vsem staršem v imenu otrok zahvalila za zbrani 
denar na tržnici.  Razdeli se otrokom, ki ne morejo plačati aktivnosti, ki se odvijajo na 
šoli.  
Postavila je tudi vprašanje, ali imajo starši kakšen predlog za predavatelja na 
naslednjem roditeljskem sestanku Če imajo predlog, ga naj sporočijo  predsednici 
sveta Mojci Potnik Šonc. Šola predlaga predavatelja Benjamina Lesjaka, ki bi predaval 
o varni rabi interneta. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.30. 
 
 
Zapisala        Ravnatelj  
      
Milena  Kukovič             Peter Kos, prof. 
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