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Zapisnik 2. sestanka  Sveta staršev, ki je bil v četrtek, 18. 2. 2010, v jedilnici OŠ Primoža 
Trubarja Laško, ob 17. uri, z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka. 
3. Izvolitev namestnika predsednika Sveta staršev. 
4. Pridobitev mnenj o oblikah diferenciacije za šolsko leto 2010/2011. 
5. Informacija o novem Zakonu o šolski prehrani. 
6. Razno. 
 
K točki 1:  
Od 39 staršev je bilo prisotnih 27 staršev, 12 staršev  je bilo odsotnih, štirje so odsotnost 
opravičili. 
 
K točki 2:  
Ravnateljica je kot dopolnitev zapisnika 1. sestanka sveta staršev dodala, da je bil na 1. 
sestanku Sveta staršev sprejet Poslovnik o delu Sveta staršev. 
 
Ob potrditvi zapisnika – pod točko razno, kjer so bile izražena vprašanja in pobude s strani 
staršev- je ravnateljica starše seznanila, da je bil odgovor objavljen na spletni strani šole. 
 
Obvestila jih je o naslednjih aktivnostih: 
o Geslo za dostop do E-redovalnice je pridobilo 55 staršev. 
o Učitelji OPB so staršem posredovali specifikacijo porabe sredstev, ki so bila pridobljena s 

prostovoljnimi prispevki. 
o Ogled lokacije ZŠN (Ložekar) s strani staršev je v januarskem roku odpadel, ker se je na 

ogled prijavil samo eden. 
o Opravljen je bil ogled lokacij za izvedbo PŠN (Ankaran, Debeli Rtič, Fijesa) s strani 

staršev, športnih pedagogov in pomočnice ravnateljice. Izbrana je lokacija na Debelem 
Rtiču – hotel Bor. 

 
Starši so imeli pripombo na pravočasnost objave ocen v e-redovalnici. Ravnateljica jih je 
obvestila o dogovoru, da učitelji vpisujejo ocene enkrat tedensko. 
Obvestila jih je o možnosti, da vse pobude in pripombe naslovijo na elektronski naslov 
svet.starsev@gmail.com. Objavljen je na spletni strani šole. 
 
1. sklep: Obvestilo o porabi sredstev OPB bo objavljen na vidnem mestu – pred učilnico 

OPB ter na spletni strani šole. 
 
2. sklep: V času, ki je v OPB namenjen pisanju domačih nalog, naj bo učencem zagotovljen 

mir (učence, ki nimajo domače naloge, se naj zaposli z učnimi listi). 
 
3. sklep: Učitelji v odd. OPB predstavijo svoje delo na roditeljskih sestankih poleg 

razredničarke. 
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4. sklep: Učitelji  se na sestanku strokovnega aktiva OPB dogovorijo za enotna pravila in 

način dela, ki bodo objavljena pred učilnicami oddelkov. 
 
K točki 3:  
Za namestnico predsednika Sveta staršev je bila izvoljena ga. Petra Sajovic Kralj. 
 
K točki 4:  
Ravnateljica je starše seznanila z mnenjem učiteljskega zbora o oblikah diferenciacije v 
šolskem letu 2010/11. 
 
V četrtem in petem razredu se naj bi diferenciacija izvajala pri slovenskem jeziku, v šestem in 
sedmem razredu pri slovenskem jeziku, matematiki in angleškemu jeziku, v 8 in 9. razredu pa  
nivojski pouk pri vseh treh predmetih. 
 
5. sklep:  Z navedenimi  oblikami  diferenciacije za šolsko leto 2010/11 Svet staršev strinja. 
 
K točki 5:  
Ravnateljica je starše seznanila z novim Zakonom o šolski prehrani, ki bo začel veljati s 1. 
septembrom 2010, oz. z naslednjim šolskim letom. 
 
K točki 6:  
o Starši so ponovno izpostavili prekratek interval prehoda za pešce na magistralni cesti 

(prehod proti hotelu Hum). 
 
o Prehod proti ulici Na Pristavi, iz smeri Zdravstvenega doma, je zelo nevaren. Starši 

predlagajo postavitev »ovire« za umiritev prometa. Prečkanje ceste je za učence nevarna. 
 

6. sklep: Šola o tej problematiki ponovno pisno opozori Policijsko postajo v Laškem ter 
Svet za  preventivo v cestnem prometu. 

 
o Izpostavljena je bila tudi posebna varnost prvošolcev na plavalnem tečaju s strani učiteljev 

spremljevalcev. 
 

7. sklep: Posebno pozornost je potrebno nameniti varnosti učencev pri plavalnih tečajih. Še 
naprej bomo zagotavljali prisotnost učiteljev ob bazenu, čeprav bodo vaditelji plavanja 
zunanji izvajalci. 

 
o Gospa Namestnik je opozorila na problem pojava ušivosti na šoli. 

 
Sestanek je bil zaključen ob 18.35 uri. 

 
 
Zapisnik pripravila:                                                                  Predsednik Sveta staršev: 
Irena Namestnik                                                                       Stojan Hostnik 


