
        
Osnovna šola Gornja Radgona 

s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja 
Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona 

 
Šolsko leto 2020/21 

                                                                                                 
 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 
 OŠ GORNJA RADGONA 

za šolsko leto 2020/21 
ki je potekala torek, 9. 2. 2021 OB 17. 00 

Preko spletne videokonference ZOOM 

 
Delalo se je po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2020/21 
3. Potek VIZ v prostorih šole in na daljavo – Dejan Kokol 
4. Poročilo šolskega sklada za leto 2020 – Sonja Muršec 
5. Izbira ponudnika za zaključno fotografiranje razredov/oddelkov 
6. Vprašanja, predlogi in pobude staršev 
 

K1) Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
PRISOTNI:, Kovač Ksenija (2. a), Žnuderl Primož (2. b), Gjüreč Renata (3. a) , Oman 
Diana (4. b), Logar Andreja (5. b), Slana Alojz (6. a), Valner Štrakl Romana (6. b), Hakl 
Marko (6. c), Petek Gabrijela (7. a), Golob Bračko Nataša (7. c), Čagran Lidija (8. a), 
Kovačič Ivona (8. b), Šarkanj Mihaela (9. b) in Kapun Ervin (9. c).  
OPRAVIČENO ODSOTNI: Osvlad Gordana (1. a),Voršič Gabrijela (1. c), Bračko Erika 
(2. c), Stolnik Alenka (3. b), Erdela Martina (3. c), Malec Ester (4. a),  Kuzma Simrajh 
Istok (4. c), Hafner Matej (5. a), Zadravec Vesna (5. c), Tratnjek Tone (9. a), Bevk 
Robertto (PPVI) 
ODSOTNI: Andrić Carolina (1. b), Kurbos Maja (7. b), Perša Daniel (NIS). 
 

Predsednik sveta staršev je pozdravil vse prisotne, podal opravičila za opravičeno odsotne 
člane sveta staršev in predstavil dnevni red 2. seje sveta staršev. 
Ravnatelj se je uradno zahvalil vsem staršem učencev in učenk OŠ G. Radgona za veliko 
podporo in pomoč ob izvajanju pouka na daljavo v tekočem šolskem letu. 
 

SKLEP 1: Vsi prisotni so soglasno potrdili dnevni red. 
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K2) Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2020/21 
Zapisnik je bil vsem članom poslan v vednost po elektronski pošti, kjer je bil tudi večinsko 
korespondenčno potrjen. Ker ni bilo dodatnih pripomb na zapisnik, ga je predsednik dal na 
glasovanje. 
 

SKLEP 2: Vsi prisotni člani sveta staršev so soglasno z dvigom rok potrdili zapisnik 1. seje 
sveta staršev. 
 
K3) Poteke VIZ v prostorih šole in na daljavo 
Ravnatelj nam je predstavil izobraževanje na daljavo v preteklih treh mesecih. Po njegovih 
besedah izobraževanje poteka brez večjih težav. Predvsem učenci od 4. do 9. razreda so bili 
na samo izobraževanje na daljavo dobro pripravljeni. Vsekakor pa je zatrdil, da takšno 
izobraževanje na daljavo ne more nadomestiti pouka v šoli. 
Situacija je za vse zelo neprijetna in naporna. Še posebej se je zahvalil vsem staršem za 
pomoč pri samem izobraževanju na daljavo, saj brez njih to ne bi bilo mogoče. Pri tem so se 
srečevali s težavami, kako vsem otrokom zagotoviti minimalne tehnične pogoje za 
izobraževanje. Pove tudi, da večjih težav glede neodzivnosti otrok in staršev, vdorov ter 
prekrškov v tem obdobju ni bilo. Pove tudi, da so bili veseli vrnitve prve triade v šolske klopi 
in da so pripravljeni na vrnitev tudi preostalih otrok. Razložil nam je, kako poteka testiranje 
učiteljev in da okužbe do dneva vrnitve prve triade v šolo, še niso zaznali. Ponovno je apeliral 
na starše, da naj v šolo prihajajo le zdravi otroci in da jih naj spodbujajo k spoštovanju 
ukrepov, saj bo le tako možno izpeljati izobraževanje v šoli in se izogniti morebitnim 
karantenam. Pouk poteka v tako imenovanih mehurčkih - zaprtih skupinah po posameznih 
oddelkih. Otroci se med seboj ne mešajo, kar pa zahteva več kadra, kot ga bo na voljo, ko se 
vsi otroci vrnejo v šolske klopi. Največji izziv predstavlja podaljšano bivanje, zato ravnatelj 
prosi, da starši učencev 4. in 5. razreda otroke prevzamejo do 14. ure, kjer je to možno. Prav 
tako so problem mešane jezikovne skupine in skupine, ki so bile formirane pri predmetih 
matematike, slovenščine… Zaradi preprečevanja mešanja otrok, bo potrebno pouk 
organizirati drugače. Nadeja se na navodila in smernice iz strani MIZŠ. Še enkrat je poudaril, 
da je cilj vseh, čim prej otroke vrniti v šolske klopi in nadaljevati z običajnim učnim 
procesom. Poudaril je, da bo vsaj prvi teden dni pouka v šoli  uvajalni, poskusili bodo najti 
nastale primanjkljaje pri učencih in jih nadoknaditi, v drugem tednu pa se bodo dogovorili 
skupaj z učenci o poteku in terminih ocenjevanja znanja. 

 
Razprava: 
3. A - vprašanje: Kakšna so navodila ministrstva glede ocenjevanja? 

- G. ravnatelj odgovarja: Pouk je primarno osredotočen na doseganje minimalnih ciljev 
in standardov, to pa je osnova za ocenjevanje. Na začetku je glede tega bilo kar nekaj 
nejasnosti zaradi različnih navodil iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
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šport in Zavoda za šolstvo. Ker pa je obdobje izobraževanja na daljavo daljše, kot se je 
pričakovalo, smo omogočili tistim otrokom, ki so želeli pridobiti ocene, da to tudi 
uredijo. Veliko poudarka se daje utrjevanju znanja, s podajanjem povratnih informacij. 
Ocenjuje se izdelke, kot so seminarske naloge in posneti nastopi. Spraševanje poteka 
preko videokonferenc. Učenci morajo pridobiti manjše število ocen, v skladu s 
spremenjenim pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju. Lažje je tistim učencem, ki 
delajo sproti. Pridobljene ocene so lepe, visoke, povprečje ocen nakazuje višjo 
povprečje kot v lanskem šolskem letu. Se pa sprašuje ali so te ocene odraz dejanskega 
znanja.  

1. B - vprašanje: Ali bo ob vrnitvi otrok še vedno izobraževanje potekalo po prilagojenem 
urniku ali po rednem urniku? 

- G. ravnatelj odgovarja: Za nekatere predmete bo urnik potrebno prilagoditi. Predvsem 
za tiste, ki potekajo v skupinah, ki so sestavljene iz mešanih oddelkov. Z učitelji bomo 
poskusili najti ustrezen način, da ohranimo mehurčke. Možno je tudi, da se bo del 
pouka tudi kasneje izvajal na daljavo ali pa na način, da določene naloge opravijo 
doma, v šoli pa se le pregledajo. Upam, da bo možno tvoriti »mehurčke« po 
generacijah in ne samo po razredih, saj bi nam to olajšalo delo in ne bi vodilo do 
kadrovske stiske. 

 
5. B - Izpostavi in pohvali prizadevnost učiteljic za nemščino in angleščino.  
9. B -  Predstavi iznajdljivost učiteljice za matematiko, ki je otroke razdelila v dve manjši 
skupini, da pouk med videokonferencami sedaj lažje poteka. Prav tako pohvali učiteljice 
slovenskega jezika, ki so otrokom na voljo tudi popoldan.  

- G. ravnatelj odgovarja:  Zahvaljujem se za pohvale. Učitelji delajo tudi po 12 ur na 
dan. Delo oz. pouk si sami organizirajo tako, da uspejo predelati zastavljene cilje iz  
učnega načrta. 

9. B - vprašanje: Ali bo za otroke potrebno testiranje ob začetku pouka na podoben način kot 
je to obvezno za učitelje? Starši nasprotujejo testiranju otrok. 

- G. ravnatelj odgovarja:  Zaenkrat še glede tega ni popolnoma nič znano, zato ne 
morem podati mnenja in komentarja. 

9. C - vprašanje: Ali je kaj znano glede tekmovanj na državni ravni? Otroci, ki se potegujejo 
za Zoisovo štipendijo potrebujejo tudi rezultate iz teh tekmovanj. 

- G. ravnatelj odgovarja:  Upam, da se pouk čim prej prične v šolskih prostorih in da 
bomo lahko izvedli vsaj nekaj tekmovanj. Prav tako je problem s športniki, ki prav 
tako potrebujejo dosežke za vpis na določene srednje šole. V kolikor se tekmovanja ne 
bodo izvedla, obstaja možnost, da se gledajo rezultati tudi za dve leti nazaj. Pri vsem 
tem pa otežuje izvedbo tekmovanj tudi navodilo NIJZ, da se morajo izvajati po 
»mehurčkih«, kar pa je zelo težko izvedljivo. 
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Več predstavnikov staršev izpostavi tudi slabšo odzivnost učitelja GUM, Kristjana Borovšak. 
Povedo, da v vsem tem času ni izvedel  nobene videokonference z učenci. V spletno učilnico 
je snov redno nalagal.  

- G. ravnatelj odgovarja: V delo in avtonomijo učiteljev kot ravnatelj šole ne posegam. 
Nikjer niso bila podana navodila koliko videokonferenc mora kateri učitelj imeti in na 
kakšen način mora organizirati podajanje snovi. To je prepuščeno vsakemu učitelju, ki 
je avtonomen pri svojem delu. Sem pa presenečen nad to informacijo, zato si bom 
pridobil informacijo še od omenjenega sodelavca in se z njima pogovoril. 
 

SKLEP 3: Člani sveta staršev so seznanjeni s potekom izobraževanja na daljavo. 
 

K4) Poročilo in program šolskega sklada za leto 2020- Sonja Muršec 
Pomočnica ravnatelja Sonja Muršec predstavi delo šolskega sklada v preteklem letu. Razloži 
in predstavi način pridobivanja sredstev in nam navede namene porabe ter končni obračun za 
leto 2020.  
Stanje sredstev na računu šolskega sklada na dan 1. 1. 2020 je bilo 8.293,81 evra. V obdobju 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 se je na kontu šolskega sklada zbralo skupno 2.376,90 evra. 
Skupno je bilo za dodelitev sredstev naslovljenih vlog-prošenj za (so)financiranje različnih 
dejavnosti in nakup didaktične opreme, namenjenih 3.385,40 evra. Stanje na računu šolskega 
sklada na dan 31. 12. 2020 je 7.285,31 evra.  
 
Obvesti nas tudi na kakšen način poteka zbiranje sredstev v tem letu in kaj se še načrtuje. Med 
drugim bo do konca šolskega leta ponovno potekalo zbiranje odpadnega papirja.  
 
SKLEP 3: Poročilo o delovanju in programu šolskega sklada je bilo soglasno sprejeto. 
 
K5) Izbira ponudnika za zaključno fotografiranje razredov/ oddelkov 
Svet staršev je na 1. seji sveta staršev  zadolžil ravnatelja šole, da pridobi ponudbe različnih 
fotografov, saj z izdelkom iz prejšnjega šolskega leta starši niso bili zadovoljni. Ravnatelju je 
uspelo pridobiti tri ponudbe, ki jih je predstavil svetu staršev. Po opravljeni razpravi smo 
sprejeli odločitev, da v letošnjem šolskem letu zaupamo zaključno fotografiranje ponudniku 
ARTPRO d.o.o. iz Kamnika. 
 
SKLEP 4: Svet staršev je v šolskem letu 2020/21 za zaključno fotografiranje soglasno izbral 
podjetje ARTPRO d.o.o. V novem šolskem letu bo svet staršev ponovno o tem odločal. 
 
K6) Vprašanja, predlogi in pobude staršev 
9. C - vprašanje: Ali se predvideva izvedba NPZ-ja? 
 

- G. ravnatelj odgovarja: NPZ se bo po trenutno znanih informacijah zagotovo izvedel, 
če bo potrebno tudi delno na daljavo. Na ta način se želi preveriti znanje, ki so ga 
učenci pridobili, ter morebitne primanjkljaje, ki so nastali zaradi izobraževanja na 
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daljavo. Poudarja pa, da NPZ v zelo redkih primerih vpliva kot pogoj za vpis v 
nadaljnje izobraževanje (drugi krog). 

 
8. B -  Pohvali delo učiteljev in izpostavi prizadevnost učitelja Tomaža Loperta, Davorina 
Žižka ter učiteljice Olge Kotnik, saj so vestno in skrbno izvajali pouk na daljavo. 

- G. ravnatelj odgovarja: Zahvaljujem se za pohvalo.  
9. B - Pohvali delo učiteljice Nuše Zagorc in Vere Granfol. Njuno delo je bilo vredno vse 
pohvale, saj sta žrtvovali tudi svoj popoldanski čas za učence. 

- G. ravnatelj odgovarja: Hvala. 
3. A - Prav tako pohvali učitelje, ki so skrbeli za njihove otroke. 

- G. ravnatelj odgovarja: Še posebej je bilo potrebno paziti na otroke prve triade, za 
katere je bila situacija najtežja. Upam, da ne bo posledic na dolgi rok. Verjamem pa, 
da so se med marsikaterim učiteljem in učenci stkale močnejše vezi, kot bi se pri 
pouku v šoli. Vsi smo imeli enak cilj. USPEŠEN, ZDRAV IN SREČEN OTROK. 

9. B - vprašanje: Na kakšen način bo potekala valeta? 
- G. ravnatelj odgovarja: Zaenkrat bo potrebno počakati na navodila pristojnih institucij. 

Nemogoče je predvideti dogajanje toliko časa v naprej. Šola se bo potrudila, da bo 
dogodek lep in nepozaben za učence, v kakšni obliki pa bo potekal, pa se še ne ve.  

7. A - vprašanje: Želela bi več povratnih informacij o delu otroka in boljše sprotno obveščanje 
ob neodzivnosti. Otroci so bili v tem času sami doma in starši nimamo sprotnega vpogleda v 
njihovo delo. Pohvali tudi delo učiteljice Nade Beznec, Nuše Zagorc ter učitelja Tomaža 
Loperta.  

- Pomočnica ravnatelja Nuša Zagorc odgovarja: Priporočam, da si starši namestijo na 
telefone Moodle in preko aplikacije prejemajo informacije o opravljenih in 
neopravljenih nalogah svojih otrok. Ko učitelj da nalogo, jo mora tudi pregledati in 
ovrednotiti ali je opravljena ali ni. Te informacije so na voljo tudi v spletni učilnici pri 
oddaji nalog. Je pa kar nekaj otrok, ki so izobraževanje na daljavo vzeli kot počitnice.  

6. B  -  vprašanje:  Kaj je naloga svetovalne službe? Učitelji so opozarjali, da nekateri otroci 
ne delajo. Pohvali vse učitelje 6. B razreda za ves trud med šolanjem na daljavo. 

- G. ravnatelj odgovarja: Naloga svetovalne službe ni nadzor, ampak pomoč. Otrokom 
počasi že primanjkuje potrebne motivacije. Poskušamo preko staršev in s pomočjo 
svetovalnih delavk spodbuditi otroke k vestnemu delu in udeležbi pri pouku. Vedno 
več je otrok, ki se ne udeležujejo videokonferenc ali pa so prisotni na ZOOM-u za 
zatemnjenimi zasloni brez kamere in ne sodelujejo.  

2. B -  pohvali učiteljico Simono Kolarič Wolf za delo in skrb. 
2. A - pohvali učiteljico Silvo Vračko za trud in delo. 

- G. ravnatelj odgovarja: Še enkrat se zahvaljujem za vse izrečene pohvale.  
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Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil in zaključil sejo. 
 
Seja je bila končana ob 19.15 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisnik napisal:                                                  Ravnatelj: Dejan Kokol 
Ervin Kapun                                                         Predsednik sveta staršev:  Ervin Kapun         

  
 
 

 
 


