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ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, 17.10.2018, ob 17.00 v OŠ Dob.

Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev
Poročilo LDN 2017/2018 in predstavitev LDN 2018/19 s poudarkom na novostih
Pravila šolskega reda, nova
E asistent
Vprašanja za go. ravnateljico
Predlogi, pobude, vprašanja

Potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev
Zapisnik je potrjen.

2.

Poročilo LDN 2017/2018 in predstavitev LDN 2018/19 s poudarkom na novostih
Ga. ravnateljica je na kratko predstavila poročilo za preteklo šolsko leto. Poročilo izkazuje
učni uspeh, ki je rahlo slabši kot prejšnje leto (od 523 otrok 512 uspešnih). NPZ je potekalo po
programu (v 6. in 9. razredu nadopovrečen rezultat), področjem s slabšimi rezultati bo v
prihodnje posvečena posebna pozornost. Učenci so dosegli 35 srebrnih in 7 zlatih
individualnih priznanj. Novo šolsko leto 2018/19 se nadaljuje z vrsto dejavnostmi v obliki
pouka ali v obliki dni dejavnosti z novostmi, na katere so opozorili že razredniki na roditeljskih
sestankih v mesecu septembru 2018. Med ostalimi sta posebej izpostavljena Projekt
razširjenega programa, ki spodbuja gibalne aktivnosti in Projekt razredništva (socialni vidiki),
pa tudi Projekt Pogum (nove veščine) in Projekt Bralna strategija. Šola se prizadeva za
vključitev lokalno pridelane hrane v obroke, vendar zaradi pravil pri javnih naročilih tega ni
moč realizirati v celotnem obsegu. Obe poročili sta objavljeni na spletni strani šole.
Vodstvo šole ob tem poziva starše, naj učencem omogočijo čimveč gibanja, jih spodbujajo h
kritičnemu razmišljanju ter samostojnemu preživljanju prostega časa. Prav tako naj mobilni
telefoni in računalniki ne bodo v otrokovem spalnem prostoru, otroci potrebujejo umirjanje
in zadosti spanca.

3.

Pravila šolskega reda, nova
Ga. ravnateljica in ga. pedagoginja sta predstavili zadnji osnutek novih Pravil šolskega reda,
usklajen tudi z inšpektorico. Pravila vsebujejo prenovljeno definicijo kršitev šolskega reda ter
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ustrezen protokol ob njihovem pojavu. Besedilo je usklajeno z Zakonom o osnovnih šolah (50.
člen). Predstavniki razredov v Svetu staršev osnutek predložijo svoji razredni skupnosti in
morebitne pripombe ali pobude do 6.11. posredujejo predsedniku Sveta staršev, ki jih pošlje
ravnateljici. Pravilnik sprejme Svet zavoda.
4.

E asistent
Uvedba E-asistenta v letošnjem šolskem letu je odprla nekaj dilem, predvsem glede
smiselnosti uvedbe in plačljivosti posameznih storitev. Ga. ravnateljica je pojasnila, da je Easistent trenutno edina tovrstna platforma na tržišču, ki omogoča kompleksno planiranje
vseh šolskih aktivnosti ter komunikacijo med vsemi deležniki. Lo.polis se je izkazal kot
nefunkcionalen in premalo zanesljiv. Žal je E-asistent popolnoma tržno naravnan produkt in
ni v povezavi z Ministrstvom ali drugimi pristojnimi institucijami, zato je bila šola kljub
zadržkom primorana sprejeti tudi del storitve, ki je za starše plačljiv. Registracija sicer ni
obvezna, je pa s strani šole priporočljiva (187 otrok še neregistiranih). Kljub temu pa vse
pomembne funkcije, ki vključujejo informiranje in komunikacijo, ostajajo za starše
brezplačne. Vodstvo šole pri tem poudarja, da E-asistent nikakor ne more biti nadomestilo za
osebni stik med starši in učitelji.

5.

Vprašanja za go. ravnateljico
Ogledalo na križišču pred šolo je nefunkcionalno, saj ne pokriva celotnega vidnega polja.
Šola je primer že večkrat posredovala občinskemu SPV, pa zadeva še ni urejena.
Ravnateljica predlaga, da tudi starši sami pišemo na SPV (to sporočilo nato posredujemo tudi
njej). Poleg predlogov o preglednosti so možnosti tudi o začasni ureditvi enosmernega
prometa, cona »20 km« ob določenih urah, ipd.
Zakaj v E-asistentu še niso vnešeni datumi napovedanih testov?
Bo urejeno v najkrajšem možnem terminu, najverjetneje preko spletne strani šole.
Ali šola razmišlja o postavitvi defibrilatorja?
Dobra pobuda. Defibrilator sicer je pri gasilskem domu, vsekakor pa bo šola preučila
možnosti postavitve tudi v neposredni bližini.

6.

Predlogi, pobude, vprašanja
Ga. ravnateljica je posredovala nekaj novic v zvezi s šolo:
 Na šoli je uveden terapevtski par (učiteljica in psička), ki učencem pomaga pri koncentraciji in
prvih korakih v bralno pismenost. V naslednjem letu sta načrtovana še dva.
 Šola je uvedla nekaj multisenzornih miz in ravnotežnih blazin, ki krožijo med oddelki. Pri
otrocih z motnjo pozornosti njihova uporaba že kaže vzpodbudne rezultate.
 Zgodba v zvezi s šolskimi prevozi in posledično tožbo OŠ Dob proti Občini Domžale je
končana. Šola je s tožbo dobila povrnjen velik del sredstev (25.000 EUR), ki ji jih je dolgovala
občina.
 Šola ima novo spletno stran. Vodstvo poziva starše, da v roku enega meseca morebitne
pripombe ali pobude naslovijo na go. ravnateljico.
 Z naslednjim letom se ukinjajo dopoldanske govorilne ure.
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 Podaljšano bivanje po 16.35 uri je izvedljivo, a le proti plačilu.
 Odjava prehrane je mogoča tudi preko aplikacije E-asistent.

Člani Sveta staršev so kot tretjo predstavnico v Svet zavoda izvolili go. Katrin Oražem,
predstavnico 1.k.

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV:
Bogdan Zupan

