OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Jobstova cesta 22, Žiri
Svet staršev

ZAPISNIK
2. sestanka SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE ŽIRI v šolskem letu 2021/2022, ki je potekal
v sredo, 9. marca 2022 s pričetkom ob 18. uri, preko zoom aplikacije.
Prisotni:
Člani sveta staršev OŠ Žiri (v nadaljevanju Svet staršev)
Petra Podobnik, Simon Lukančič, Gregor Kurnik, Maja Trček, Tina Poljanšek, Matej Smerkolj,
Tanja Podobnik, Katarina Burnik, Polona Mohorčič Poljak, Tanja Ficko Trček, Andreja Podlesek,
Gašper Cankar, Urška Kavčič, Petra Mole, Vlasta Sedej, Špela Krvina, Mateja Dolinar, Mojca
Stanovnik.
Opravičeno odsotni: Franci Jereb, Miro Kosmač
Odsotni: Jan Gantar, Tea Kavčič, Tomaž Jenko, Tomaž Kopač, Saša Oblak, Viktor Miklavčič
Vabljen: Marijan Žakelj, ravnatelj
Sestanek je vodila predsednica Sveta staršev, Tanja Ficko Trček (v nadaljevanju Predsednica).
Ugotovljena je bila sklepčnost.

Soglasno je bil prejet naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 z dne 23. 9. 2021
2. Informacija o delu šole v prvem polletju šolskega leta 2021/2022
3. Razno
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 z dne 23. 9. 2021
 Zapisnik 1. sestanka je objavljen na spletni strani šole, predstavnikom Sveta staršev pa je bil
posredovan tudi po elektronski pošti. Na zapisnik ni bilo pisnih oz. ustnih pripomb.
S K L E P 1-2:
Svet staršev je soglasno potrdil zapisnik 1. sestanka v šolskem letu 2021/2022 z dne 23. 9. 2021.
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K 2. točki dnevnega reda:
Informacija o delu šole v prvem polletju šolskega leta 2021/2022
Ravnatelj je prevzel besedo in povedal, da je bilo prvo polletje drugačno od prejšnjega, saj so ga
učenci preživeli v šoli. Na daljavo se je sprva šolalo 14 otrok, po mesecu in pol pa so se na daljavo
šolali le še 4 učenci iz 3 družin. Učenci s samotestiranjem in nošenjem mask niso imeli težav. Pouk
je potekal umirjeno. Držali smo se navodil ministrstva in priporočil NIJZ.
Pohvalil je delo učiteljev, staršem pa se je zahvalil za podporo, sodelovanje in razumevanje in na
kratko povzel pregled dela v šoli v prvem polletju.
 Izvedeno je bilo večino šolskih tekmovanj iz znanj, ter tudi že nekaj regijskih in državnih
tekmovanj.
 Že znani rezultati državnih tekmovanj iz znanj: Na tekmovanju iz znanja biologije je učenka
Alja Deronja iz 9. r prejela srebrno Proteusovo priznanje. Pri šolskem tekmovanju iz
Logike, kjer je sodelovalo 95 učencev od 4.-9. razreda, in po uspešni uvrstitvi na regijsko in
naprej na državno tekmovanje, pa se je izkazal Anže Kopač iz 9. r., ki je prejel zlato državno
priznanje. Na tekmovanju iz znanja slovenskega jezika, pa si je Nejc Novak iz 8. r prislužil
zlato Cankarjevo priznanje. Izadora Kopač iz 8. r. pa je zlato priznanje osvojila na državnem
tekmovanju iz računalniškega razmišljanja ACM BOBER.
 Kljub številnim ukrepom in omejitvam, so bili naši učenci kar aktivni:
Že septembra so se pomerili v tekmovanju v hitrostnem zlaganju lončkov, ki je potekalo v
okviru kviza Male sive celice. Pri izbirnem predmetu nemščina v 8. r so se s v nagradnem
natečaju Digitalne zvezdice, s posnetim videom, uvrstili med prvih 10. Četrtošolci so si
izmenjali kazalke z vrstniki iz Litve. Osmošolka Neja Peternel je blestela na pisateljskem
natečaju. Četrtošolci so zbirali zamaške za Vesele nogice, pri astronomsko-fizikalnem
krožku pa so v družbi astronoma opazovali nočno nebo. Učenci Turističnega krožka so
izdelali projektno nalogo, ki jo bodo predstavili na festivalu Turizmu pomaga lastna glava.
Deset mladih klekljaric pa se bo v juniju udeležilo državnega tekmovanja za priznanje
Ivanke Ferjančič v Idriji. Učenci so sodelovali tudi pri Proslavi ob dnevu Samostojnosti in
enotnosti in Proslavi ob Kulturnem prazniku. Njihove aktivnosti lahko spremljate na spletni
strani šole.
 Na športnem področju je Tomaž Bogataj iz 7. r v balinarski reprezentanci v Maroku osvojil
2. mesto. Na balkanskem prvenstvu sta blesteli tudi mladi karateistki iz 7. r Lia Krvina in
Nana Zupančič. Nana je s srebrnim odličjem postala tudi državna podprvakinja. Slavile so
tudi košarkarice, ki so v ekipi Domel U13 postale pokalne klubske prvakinje. Našo šolo so
časno zastopale: Lana Mlinar, Alanija Jenko, Zala Mali in Tisa Šifrar.
 Izvedli smo tri mobilnosti iz projektov Erasmus+: V septembru se je pet naših učencev v
sklopu projekta 'Smart Waste Managers', odpravilo na Poljsko. V decembru smo po projektu
'Play against bullying' gostili partnerske šole iz Portugalske, Španije, Poljske, Romunije in
Turčije. V marcu pa so se naši učenci po istem projektu udeležili izmenjave v Turčiji. Več o
projektih si lahko preberete na spletni strani šole. Konec meseca marca pa k nam prihajajo
gostje iz partnerskih šol po projektu 'Smart Waste Managers'.
 V letošnjem šolskem letu so učenci pripravili 14 raziskovalnih nalog, ki jih bodo javno
predstavili najprej na šoli, konec meseca pa tudi na regijskem tekmovanju v Naklu.
 Staršem smo v sklopu Šole za starše, ponudili cikel spletnih predavanj. Potekala so od 5.1.5.2.2022.
 Zavod posluje pozitivno. Med zimskimi počitnicami smo prebelili prizidek, malo telovadnico
in garderobe. Na hodnikih smo zamenjali razsvetljavo.
Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb.
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K 3. točki dnevnega reda:
Razno
Predstavnica 5.a razreda je vprašala, če je mogoče, da bi imeli osnove računalništva kot izbirni
predmet ne samo v 4., ampak tudi v 5. razredu. Predlogu se je pridružila tudi predstavnica 3. b
razreda in dodala, če je možnost da se osnove računalništva uvede kot krožek.
Ravnatelj se strinja, da je treba učence računalniško opismeniti. Povedal je, da so osnove
računalništva v 4. r kot neobvezni izbirni predmet, v 5. pa se po programu učijo osnov
programiranja. Kar se tiče krožka ne bo problema, glede izbirnega predmeta pa bomo še videli.
Zagotoviti moramo ustrezen kader.
Ravnatelj je povedal, da so vprašanja v zvezi s korona virusom poskušali sproti reševati.
Predstavnica 1. a je pohvalila delo razredničarke, Mateje Podgornik in vprašala, kako je morala
učiteljica ravnati v primeru, ko otroci niso nosili mask. Predstavnica meni, da bi morali o tem
obvestiti starše.
Ravnatelj je odgovoril, da če otrok ni nosil maske, smo morali zagotoviti ustrezno razdaljo (1,5 m)
med njim in ostalimi učenci. Na šoli smo imeli 4-5 takih primerov. Navodila so se dnevno
spreminjala, na šoli smo se trudili za sprotno obveščanje.
Predsednica je dodala, da se je Svet staršev distanciral od raznih peticij in pritiskov staršev.
Sledile so pohvale učiteljem za delo na daljavo, za njihovo odzivnost in razlage med katerimi so
izpostavili:
- predstavnik 1. c se je ravnatelju zahvalil za sodelovanje in predlagal, da se težave
rešujejo najprej v matičnih razredih, šele nato na Svetu staršev.
- predstavnica 5. b s je zahvalila razredničarki Nataši Markelj Kosmač, predsednici
Sveta staršev in ravnatelju za hitro reševanje vprašanj.
- predstavnica 7. c se je zahvalila Mariji Treven za skrb in ažurnost pri pripravi
gradiva tudi za učence, ki so bili v karanteni. Pohvali se je pridružila tudi
predstavnica 4. a razreda.
- pohvala predstavnice 5. a razredničarki Francki Burnik.
Predstavnik 1. c je vprašal, kako je z odhajanjem otrok domov. Ali starši še vedno prevzemajo
otroke na vhodu šole? Podal je pomislek, da se mogoče določene informacije, namenjene učiteljem,
ob tem izgubijo.
Ravnatelj je povedal, da so otroci bolj samostojni, kot si mislimo. Po pouku je na vhodu dežurni
učitelj, ki otroke pospremi k staršem. Uradno je vstop staršev v šolo možen z maskami. Tudi
govorilne ure bodo v bodoče potekale v živo - na šoli.
Ravnatelj se je v imenu učiteljev zahvalil za pohvale in poudaril, da se je vsak trudil po svojih
močeh. Predsednica se je prisotnim zahvalila za udeležbo in jim zaželela uspešno delo še naprej.
Sestanek se je zaključil ob 18.45.

Žiri, 15. 3. 2022
Zapisala:
Damijana Jesenko Capuder

Sestanek vodila:
Tanja Ficko Trček
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