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Komenda, 3. 6. 2020 
 

ZAPISNIK 
 
3. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2019/2020. Seja je 
potekala v telovadnici šole v Mostah v torek, 2. 6. 2020, s pričetkom ob 18.00 uri.  
 
Prisotni:  

- članice in člani Sveta staršev OŠ Komenda Moste (odsotni predstavniki 1. 
b (opr), 3. a (opr), 3. b (opr), 4. a, 6. a, 8. a, 8. b, 8. c, 8. č (opr), 9. a, 9. b) 

- ravnateljica: Barbara Janežič Bizant; 
- pomočnici ravnateljice: Darinka Lipar, Sabina Brigita Štebe; 
- vodja enote šole v Mostah: Romana Ravnikar. 

 
Dnevni red:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda 
Moste. 

2. Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
šolsko leto 2020/2021 (gradivo v priponki). 

3. Načrtovanje dela za šolsko leto 2020/21. 
4. Pobude in predlogi. 

 
Ad 1 
 
Člani sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 2. redne seje.  
 
Ad 2 
 
Svet staršev je po elektronski pošti prejel izbor gradiv šole za naslednje šolsko 
letos, poleg pa še utemeljitev izbora. Šola je stroške gradiv nekoliko znižala 
(dokupila bo učbenike za neobvezni izbirni predmet nemščina) ter učbenike za 
geografijo 8. Pri matematiki v nekaterih oddelkih ne bodo uporabljali delovnih 
zvezkov, pač pa zbirko vaj iz učbeniškega sklada. Prihranili bodo tudi pri izvajanju 
tehnike in tehnologije ter izbirnih predmetih obdelava gradiv, saj so tekom leta 
zbirali darovani material za izvajanje teh predmetov. 
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Člani sveta staršev so soglasno potrdili skupno nabavno ceno šolskih gradiv za 
šolsko leto 2020/21 v znesku 426,26 evra. 
 
 
Ad 3 
 
Pomočnica ravnateljice Darinka Lipar je predstavila predvideno organizacijo za 
naslednje šolsko leto.  
 
Val številčnejših generacij (4-oddelčnih) se je povzpel do zadnjih let na predmetni 
stopnji, kjer je predvideno delo v predmetnih učilnicah, pri tehniki, gospodinjstvu in 
športni vzgoji deljeno v skupine, učenci se v učne skupine delijo tudi pri matematiki, 
angleščini in slovenščini. V Komendi se tako soočajo s prostorsko stisko, v Mostah 
pa s premajhno telovadnico. Občina bo izvedla adaptacijo avle v prvem nadstropju 
šole v Mostah, da se bo tudi tam lahko izvajalo šport. Vsi četrtošolci bodo tako 
ostali v šoli v Mostah, kjer se bodo izvajali tudi neobvezni izbirni predmeti.  
 
V šoli v Komendi imajo mejno število učencev v sedanjem 7. in 8. razredu – 
napovedana je selitev nekaterih učencev, zato je možno združevanje učencev iz 
4 oddelkov v 3 (če bo število pod normativom). Vedno se med počitnicami dogajajo 
spremembe (priselitve in odselitve), zato je težko napovedati, ali bo do 
združevanja oddelkov v resnici prišlo.  
 
 
Ad 4 
 
Vprašanja in pobude staršev: 
 

- Ravnateljica je na kratko predstavila rezultate ankete, ki jo je šola izvedla 
po 14 dneh pouka na daljavo. Rezultati so bili spodbudni (izrečenih je bilo 
veliko pohval, na splošno in posameznim učiteljem, pa tudi precej predlogov 
za izboljšave) in na njihovi podlagi so tudi nekoliko prilagajali izvajanje 
pouka na daljavo. Šola se zahvaljuje vsem učencem in staršem, ki so 
sodelovali pri anketi.  
 
Starši so izrazili pobudo, da se anketa ponovi še ob zaključku šolskega leta 
in se primerja rezultate, saj so imeli občutek, da se je pri nekaterih razredih 
proti koncu pouka na daljavo količina dela močno povečala, pri drugih pa 
zmanjšala. Šola bo ponovno izvedla anketo. 
  

- Starši enega izmed šestih razredov so izpostavili težave z 
videokonferenčnim orodjem Cisco Webex, ki ga je šola izbrala za izvajanje 
videokonferenc. Učenci oddelka so izvedli spletno anketo in v stotih 
odstotkih izrazili željo, da bi raje imeli konference preko Zooma. 
 



Ravnateljica šole pove, da so se veliko ukvarjali z izbiro orodja za izvajanje 
videokonferenc, vsa orodja so tudi preizkusili. Res se je najbolje odrezal 
Zoom, vendar pa se je ob začetku šolanja na daljavo pojavilo vprašanje 
varnostne ustreznosti Zooma. Ugledni strokovnjaki so opozarjali na 
vprašljivo varnost, tudi ustvarjalci Zooma so priznali, da jih je razmah 
prehitel in da se z varnostnim vidikom niso zadosti ukvarjali. Zato so se na 
šoli (predvsem zaradi varnostnega vidika) odločili za Cisco Webex, ki je bil 
glede na kvaliteto slike in zvoka drugi najboljši, po varnostnih tveganjih pa 
prvi.  

- Starši so pohvalili organiziranost učiteljev pri učenju na daljavo, še 
posebej delo učiteljice za matematiko in učiteljice za angleščino, saj sta se 
potrudili pri razlagi snovi z video posnetki, nazornostjo, preverjanjem 
znanja in ažurnostjo pri komentiranju poslanega gradiva. Vedno sta našli 
tudi kakšno spodbudno in pohvalno besedo. Opozarjajo pa, da se morajo 
učitelji zavedati, da snov pouka na daljavo ni utrjena in dobro osvojena, v 
večini je le prepisana in pregledana. Osebnega stika, razlage snovi ter 
posameznih primerov nalog učitelja v šoli žal ne more nadomestiti 
učenčevo samostojno dela doma. Poleg tega učenec že lahko preveri 
svoje napake v rešitvah, vendar pri tem potrebuje tudi razlago, zakaj je 
njegovo narobe 

 
- Eden izmed staršev je opozoril, da so bile včasih povratne informacije o 

delu otroka s strani prepočasne ali jih sploh ni bilo, da so bili nekateri 
učitelji tudi neodzivni. Ravnateljica obljubi, da bo težavo izpostavila tudi na 
sestanku z učitelji, starše pa naproša, naj v primeru takšnih težav 
obvestijo razrednika ali vodstvo šole. 
 

- Starše 3.č je zanimalo, če se bo tabor, ki je odpadel zaradi epidemije, v 
naslednjem letu nadomestil (če bodo razmere dopuščale). Šola odgovarja, 
da je prijavila vse odpadle tabore in jih načrtuje v naslednjem šolskem 
letu, čas pa bo pokazal, ali bodo izvedljivi. Iz previdnostnih razlogov pa ne 
bodo prijavili potovanj v tujino, saj se je bilo treba kar boriti za povračilo 
vplačanih sredstev, vnaprej pa morda vračilo ne bi bilo mogoče.  
 

- Starši prvošolcev so pohvalili izvedbo pouka na daljavo: odlično 
zastavljeno, zelo pestro in raznoliko, skratka super. Imeli pa so predloge 
za bodoče šolsko leto, če bo prišlo do podobne situacije: želeli so si 
vključitve virtualnega kontakta preko videokonferenc ter priprave dela za 
teden vnaprej, ne po posameznih dnevih.  
 

- Starše bodočih petošolcev je zanimalo, kako bo s šolo v naravi za njihove 
otroke. 
Šola odgovarja, da je letna šola v naravi načrtovana in jo bodo izvedli, če 
bosta ministrstvo in epidemiološka slika na Debelem Rtiču to dopuščala. 
Naša olajševalna okoliščina v tem trenutku je, da smo se odločili za šolo v 



naravi v Sloveniji, kjer se bo (upajmo) lažje dogovarjati v primeru 
odpovedi.  

 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
Zapisal predsednik sveta staršev:  
Miha Humar 
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