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Št.: 900-6/2020-2 
 
 
Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev zavoda Osnovne šole Cerkno, ki je bila v četrtek, 24.9.2020 ob 15:15 v 

večnamenskem prostoru OŠ Cerkno.  

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda ter pridobitev soglasja za izdelavo zapisnikov na 

podlagi zvočnega posnetka. 

2. Pripombe na zapisnik prejšnje seje in potrditev zapisnika. 

3. Pregled realizacije lanskega in sprejem LDN 2020/21 (M. Dežela, M. L. Moravec). 

4. Novosti v šolskem letu 2020/2021 (M. Dežela). 

5. Imenovanje predstavnikov staršev v organe šole (predsednika Sveta staršev, člana komisije za 

prehrano, predstavnika v Medobčinskem svetu staršev severno-primorskih občin). 

6. Pobude in vprašanja članov Sveta Staršev. 

Prisotni vabljeni člani sveta staršev 

Prisotni s strani zavoda: Mitja Dežela, ravnatelj OŠ Cerkno, Mojca Lipužič Moravec, pomočnica ravnatelja, Janja 

Bašelj, svetovalna delavka 

 

K 1. točki dnevnega reda 

Ravnatelj pozdravi vse prisotne in ugotovi, da je prisotna večina predstavnikov staršev. Tokrat je trajanje seje 

časovno omejeno zaradi izvedbe predavanja ob 17:00. Sprejme se soglasje za zvočne posnetke sej. Posnetke se 

uporablja izključno za lažji zapis zapisnikov ali razjasnitev morebitnih razhajanj glede dogovorjenega. Posnetki 

se kasneje uničijo.  

 K 2. točki dnevnega reda 

Na zapisnik prejšnje seje s strani predstavnikov Sveta staršev ni pripomb. Zapisnik je soglasno sprejet.  

K 3. točki dnevnega reda 

Zavod šole je sprejel temeljni učni načrt za leto 2020/21 ter dodatno rezervni načrt v primeru, da bi situacija v 

povezavi s covid-19 privedla do razmer, ki bi onemogočale temeljni učni načrt. Lansko leto je šoli kljub vsem 

prilagoditvam, ki so bile potrebne zaradi epidemije, uspelo uresničiti zastavljeni učni načrt. Seveda pa se ta 

situacija pozna na znanju otrok. Zato se je svet šole odločil, da septembra ni organiziranih izhodov (športni, 

tehniški,…dnevi) ampak bo mesec namenjen predvsem ponavljanju in utrjevanju znanja.  

Delovni načrt za leto 2020/21 – dejavnosti bodo poskušali v največji meri izvesti po načrtu. Tehniški dan je bil že 

izveden. V primeru, da pride do poslabšanja situacije je rezervni načrt, da se dejavnosti izvedejo na šoli. 

Ohranja se šola v naravi za 5. razrede (Fara) in 8. razrede (Peca). Če se situacija spremeni bo odločitev o odhodu 

dana na glasovanje. V zadnjem tednu januarja se planira tudi smučarski tečaj za 4. razrede. 
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NPZ preverjanje znanja za 6. in 9. razrede je planirano v začetku maja. Šola se še odloča ali v NPZ vključiti tudi 3. 

razrede.  

Svetovalna delavka, Janja Bašelj pojasni, da bo poklicno izobraževanje, ki je planirano za oktober, letos zelo 

okrnjeno. Vrtiljak poklicev bo zelo spremenjen. Vsak četrtek v oktobru bo ena od srednji šol imela dan odprtih 

vrat. Učenci se jih lahko udeležijo, za prevoz pa poskrbijo starši. 9.10. bo v Idrijski Mejci organiziran Dan 

poklicev. Postavljene bodo stojnice, ločeno po šolah. Izvedba samo v primeru lepega vremena. Rezervnega 

datuma ni.  

Šola apelira na starše, da po predhodnem dogovoru s šolo, predstavijo svoje poklice učencem. Predvsem bi bili 

veseli kakšnega zdravnika, medicinske sestre, saj letos obisk ZD ne bo mogoč.  

K 4. točki 

Letos je šola morala prilagoditi izvajanje pouka. Pouk poteka v matičnih učilnicah, menjajo se samo učitelji. Kjer 

je bilo mogoče so šolske klopi razporedili tako, da so zagotovili dovolj fizične varnostne razdalje, tako učencem 

v razredu ni potrebno nositi mask. Maske so obvezne na hodnikih in ostalih skupnih prostorih. Slabost tega je, 

da se otroci manj družijo, hkrati pa je tudi manj konfliktov. So pa učenci v razredih bolj povezani med seboj.  

Letošnje leto je na voljo 18 izbirnih predmetov ter 4 neobvezni izbirni predmeti. Vključenih je veliko otrok. Tudi 

za druge interesne dejavnosti menijo, da so se uspeli kar dobro organizirati, da se lahko izvaja večino teh. 

Nekaterih pa zaradi vseh priporočil letos žal ne bo možno izvesti.  

Govorilne ure bodo letos potekale izključno telefonsko ali po elektronski pošti.  

Ravnatelj predstavi tudi okolje TEAMS. Vsi učitelji bodo občasno uporabljali orodje za redni pouk, da se vsi čim 

bolj pripravimo v primeru, da pride do situacije, ko bo kateri od razredov moral delati od doma. Vse starše 

pozivajo k pozitivnem naravnanju k orodju TEAMS. Če pride do okužbe bodo zapirali samo posamezne oddelke, 

za 10 dni. Generalnega zapiranja šole ne bo.  

Letošnje leto se je veliko staršev odločilo, da ne da soglasja za zbiranje podatkov in objave posnetkov. Starši se 

morajo zavedati, da mora šola v teh primerih takega otroka izločiti iz posameznih dejavnosti. Tega nikoli ne 

počnejo na način, da bi bil otrok izpostavljen, do težave pa pride, ko bi bil otrok rad vključen, pa žal ne more 

biti.  

K 5. točki 

Imenovani so bili predstavniki staršev v organe šole. Za predsednik sveta staršev je soglasno sprejet Alojz 

Štravs. Prav tako je Alojz Štravs predstavnik v Medobčinskem svetu staršev severno-primorske občin. Član 

komisije za šolsko prehrano je Srečko Čadež.  

K 6. točki  

S strani staršev podana pripomba na izmenjevanje učiteljev v 9. razredih, vsak učitelj ima namreč svoj pristop,  

ter ločevanje učencev na tiste z boljšimi ocenami na tiste s slabšimi ocenami.  

Šola pojasni, da letos klasičnih učnih skupin niso mogli oblikovati. Glavni cilj obeh učiteljev je zmanjšati 

primanjkljaj, ki je nastal v času epidemije. Imata načrt kako to izvesti. Je pa trenutna situacija samo prehodna in 

bodo uvedli učne skupine, kot običajno v preteklosti, takoj, ko bo to mogoče. Tudi delo učiteljev je oteženo. S 

takim načinom dela bodo morali še nekaj časa nadaljevati. Je pa pripomba vzeta na znanje.  

V primeru, da je učenec dolgotrajno odsoten ali bodo učna gradiva objavljena na TEAMS?  

Šola pojasni, da okolje TEAMS ni namenjeno temu, da gradiva v takih primerih objavlja učitelj. Pridobivanje 

gradiv mora biti skrb vsakega otroka posebej. Seveda bodo učitelji v primerih, ko bo veliko obolelih otrok dalj 

časa odsotnih, poskrbeli za pridobivanje gradiv in jih v izjemnih primerih tudi objavljali. To ne bo postala praksa. 

V nekaterih razredih so se že dogovorili, da bodo učenci, ki imajo urejene zapiske, to poslikali in objavljani na 

Teams. V prvi vrsti pa je potrebno otroke naučiti, da si znajo sami poiskati pomoč pri sovrstnikih.  



Seveda to ne velja za prvo triado. Tukaj bodo učitelji bolj pomagali pri pridobivanju gradiv.  

Seja se je zaključila ob 16:45.  

 
 
 

Zapisala: 

Klavdija Obid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:                                                                                             Overovatelj zapisnika: 

Mitja DEŽELA, prof.                                                Mojca Lipužič Moravec, prof. 

Ravnatelj OŠ Cerkno                                                                               Pomočnica ravnatelja                                                            

 


