
Povzetek zapisnika 1. seje sveta staršev OŠ Šmihel v šolskem letu 2020/2021, 

ki je bila 29. septembra 2020 

 

 

Konstituiranje sveta staršev in izvolitev predsednika/predsednice sveta staršev  

Za predsednico sveta staršev OŠ Šmihel v šolskem letu 2020/2021 je bila izvoljena Alenka Šenk 

Erpič. 

 

Predstavitev projekta Erasmus+ 

Projekt je predstavila koordinatorica projekta na šoli Petra Švajger. Predstavila nam je cilje 

projekta, organizacijo dela na šoli ter izmenjave učencev. Poudarila je, da se bodo o 

izmenjavah odločali glede na epidemiološko sliko pri nas in v partnerskih državah. Poudarila 

je tudi, da je za izpeljavo projekta potrebno pozitivno stališče večine staršev. Dogovorili smo 

se, da bo koordinatorica pripravila kratko predstavitev projekta, ki ga bo predstavnik vsakega 

razreda posredoval ostalim staršem in jih povprašal o mnenju oz. strinjanju za izpeljavo 

projekta. Predstavnik vsakega razreda bo povratno sporočil, kakšno je večinsko mnenje 

staršev v tem razredu. 

 

Pristojnosti in delovanje sveta staršev 

Nagovorila nas je ga. ravnateljica, ki nam je razložila pristojnosti in delovanje sveta staršev, kot 

je opisano v 66. členu ZOFVI. 

 

Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda 

V svet zavoda OŠ Šmihel so bili imenovani Alenka Šenk Erpič, Irma Klobčar in Katja Hrovat 

(podružnica). 

 

Volitve predstavnikov staršev v šolski sklad in v pritožbeno komisijo 

Svet staršev je za predstavnike staršev v šolskem skladu izvolil Katjo Hrovat, Jožico Hrovat in 

Darka Jerkoviča. 

Svet staršev je za predstavnike staršev v pritožbeni komisiji izvolil Jožico Hrovat in Urško Kapš. 

 

Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

Osnutek LDN je bil predstavljen staršem že na uvodnem roditeljskem sestanku in na spletni 

strani šole. Ga. ravnateljica je na seji še enkrat predstavila prednostne naloge (Šmihci pišemo 

čitljivo, Šmihci beremo) in projekte (Rastoča knjiga, Erasmus+). Ponosni smo lahko, da bo 

pismo v imenu Deklice z rastočo knjigo letos napisala učiteljica Justina Husu. 

Ravnateljica je predstavila še nekaj popravkov v osnutku LDN (osnutek s popravki bo objavljen 

tudi na spletni strani). Poudarila je, da prehrano lahko odjavljamo samo v tajništvu šole do 

9.00 (telefonsko in elektronsko), ne pa več pri razrednikih/razredničarkah. 

Predstavnik 6. a razreda je izrekel pohvalo v imenu staršev 8. razreda, ker načrtujejo šolo v 

naravi za učence 8. razreda, ker jim je lani odpadla. 



 

Analiza uvodnega roditeljskega sestanka 

Analizo uvodnega roditeljskega sestanka je predstavila ga. ravnateljica. 

Letos zaradi Covida 19 ni bilo skupnega dela roditeljskega sestanka. Udeležba staršev na 

prvem roditeljskem sestanku je bila 77 %. Na roditeljskih sestankih so razredniki predstavili 

varnostni protokol, delo v posameznih oddelkih, izvedli so volitve v svet staršev ter podali 

pobude in predloge. 

Predstavnik 6. a razreda je vprašal, kako načrtujejo prihodnje roditeljske sestanke. 

Ga. ravnateljica je odgovorila, da se bodo usklajevali glede na spremembe in 

priporočila. 

Glede govorilnih ur se še usklajujejo. V času govorilnih ur bodo učitelji na voljo na 

vnaprej dogovorjen način, o katerem bodo obvestili starše. 

Način izvajanja govorilnih ur med seboj usklajujejo ravnatelji vseh novomeških šol, da bi bilo 

delovanje po šolah čim bolj enotno. 

 

Predlogi in pobude 

• Predstavnica 2. b razreda je predstavila predlog starša, da bi bil na vhodu letak s 

priporočili NIJZ, da so maske v OŠ priporočljive, ne pa obvezne. Letak je tudi pokazala.  

Ga. ravnateljica je odgovorila, da je šola dolžna upoštevati priporočila in navodila vlade 

in pristojnega ministrstva. Upoštevajo vsa navodila, ki jih poda Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport v okrožnici. Ta letak se zaenkrat ni pojavil v nobeni 

okrožnici. 

• Predstavnica 7. a razreda je prebrala pismo starša, v katerem predstavi problematiko 

avtobusnega postajališča v Velikem Podljubnu, ki ni osvetljeno. Predlagajo, da šola da 

pobudo občini, da se tam uredi javna razsvetljava. 

Pomočnik ravnateljice g. Papež je povedal, da pozna problematiko vseh postajališč. 

Predlaga uradni zapis staršev, ki ga naj naslovijo na šolo in bo osnova za posredovanje 

na MO NM. 

• Predstavnica 7. a razreda je tudi opozorila, da urnik za 7. a na spletni strani ni ažuriran. 

G. Papež se opravičuje. Opisal je tudi težave, ki jih imajo z usklajevanjem in 

oblikovanjem skupin v telovadnici. Nekatere dejavnosti (dodatni in dopolnilni pouk) so 

se naknadno umestile v urnik. Rekel je, da bo dokončni urnik v teh dneh na spletni 

strani. 

• Predstavnica 5. a razreda je podala pobudo, da v prihodnje šola vsaj kakšen dan pred 

pričetkom pouka objavi urnike in razredništvo po oddelkih. Omenjeni podatki letos 

niso bili objavljeni niti 1. 9. 2020 zjutraj. Hkrati pa je opozorila, da moramo tudi starši 

ravnati dovolj zrelo in ne izvajati pritiska na vodstvo šole, če nam razporeditev otroka 

v oddelek ali k razredniku ni pri srcu. 

• Predstavnica 5. b razreda je prosila, da se vnaprej pove, če kakšna ura odpade. 

Povedala je tudi, da je bila na DRSI podana postavitev ogledal za lažje vključevanje. 

DRSI je za to podal pozitivno mnenje. Za to mora poskrbeti MO NM. Meni, da bi morala 



šola spodbuditi občino, da to izvede. Povedala je tudi, da za cono 40 ni bilo podano 

pozitivno mnenje, ker na omenjenem odseku ni prometnih nesreč. 

• Predstavnica iz podružnice predlaga pritisk na MO NM zaradi nevarnega odseka pri 

podružnici, kjer učenci čakajo na avtobus. 

Ga. ravnateljica je seznanjena z vsemi predstavljenimi problemi. Dogovorjena je s 

policistom, da se pogovori o možnih rešitvah. Problematiko je posredovala tudi g. 

Muhiču na MO NM. Poziva starše, da predloge in pobude naslovijo na svet zavoda, da 

se z njimi seznanijo predstavniki ustanovitelja, ki naj potem posredujejo na MO NM. 

• Predstavnica 5. BV razreda je povedala, da se bo v vasi Jama začelo graditi postajališče. 

• Predstavnica 9. b razreda predlaga investicijo v klimatsko napravo v telovadnici. 

• Predstavnica 5. b razreda predlaga, da so prireditve časovno omejene. 

• Predstavnik 1. b razreda je prosil ravnateljico, če lahko pošlje priporočilo ministrstva, v 

katerem je zapisano, da morajo učenci nositi maske.  

Predsednica sveta staršev je povedala, da je šola zaprt javni prostor, kjer je uporaba 

mask obvezna. Ga. ravnateljica je razložila, da je to zapisano v odloku vlade RS z 18. 9. 

2020. 

 

 

Novo mesto, 4. 10. 2020 

 

 

 

 

 


