AKTIV SVETA STARŠEV
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE

Laško, 6.6.2017

Zadeva: Predlog zapisnika 5. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije
Prisotni predstavniki svetov staršev:
I. OŠ Celje; II. OŠ Celje, III. OŠ Celje, IV . OŠ Celje, OŠ Frana Roša, OŠ Frana Krajnca, OŠ Primoža
Trubarja Laško, OŠ Franja Malgaja Šentjur.
Opravičili so se predstavniki OŠ Lava, OŠ Vojnik in Alenka Gabrovec
Manjkajoča predstavnika: OŠ Ljubečna, OŠ Hudinja.
Dne, torek 6.6.2017, ob 17.30 uri je bila na II OŠ Celje, 5. seja Aktiva svetov staršev osnovnih
šol celjske regije, na kateri se je obravnaval naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje ASSOŠCR
3. Poročila o aktivnostih ZASSS (sestanki koordinacije, sestanka z ministrico in
predstavnice aktiva v Delovni skupini za obravnavo vsebin iz področja posebnih potreb)
4. Poročilo iz posvetovanja in zasedanja skupščine ZASSS (Maribor, 8.april 2017)
5. Predstavitev analize o uvajanju II. tujega jezika (OŠ Frana Krajnca)
6. Šolski okoliši
7. Predlogi, pobude, vprašanja
Add1) Potrditev dnevnega reda
Na 5. seji ASSOŠCR je bilo prisotnih 7 predstavnikov, s tem je bila sklepčnost zagotovljena.
Udeleženci so se strinjali s predlaganim dnevnim redom.
Add2) Potrditev zapisnika 4. redne seje
Člani so pregledali sklepe iz 4. redne seje. Vsi sklepi prejšnje seje so bili realizirani. Vsi prisotni
člani Aktiva sveta staršev so potrdili zapisnik in realizacijo sklepov iz prejšnje seje.
Sklep 1/2 Zapisnik 4. sestanka ASSOŠCR z dne 14.11.2016 je bil soglasno potrjen.
Add3) Poročila o aktivnostih ZASSS (sestanki koordinacije, sestanka z ministrico in
predstavnice aktiva v Delovni skupini za obravnavo vsebin iz področja posebnih potreb)
Koordinacija ZASSS se je v tem času od novembra 2016 do danes sestala na dveh rednih sejah
in na razširjeni seji koordinacije skupaj z delovnimi skupinami (23. januarja 2017), kjer so
zastavili delo delovnih skupin za leto 2017. V tem letu bodo na ZASSS delovale štiri delovne
skupine: Delovna skupina za pristojnosti in delovanje svetov staršev, Delovna skupina za učna
gradiva, Delovna skupina za sistem kakovosti in Delovna skupina za obravnavo vsebin iz
področja posebnih potreb. Koordinacija ZASSS je v tem času imela tudi dva sestanka z
ministrico Majo Makovec Brenčič in državno sekretarko na MIZŠ. Poleg tega je imela ZASSS še
kar nekaj formalnih in neformalnih stikov z MIZŠ. Sodelovali smo v DS za učna gradiva na MIZŠ,
kot tudi v DS za II. tuj jezik in v DS za vključevanje priseljencev. To obdobje od naše zadnje seje
je zaznamovala predvsem sprememba zakonodaje. Tako smo starši preko Aktivov in ZASSS
uskladili in podali skupno mnenje v javnih razpravah pri:
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− Predlogu pravilnika o materialnih stroških v OŠ.
− Predlogu pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.
− Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOŠ.
V mesecu maju smo podali Pripombe na predlog Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni
službi zbiranja komunalnih odpadkov. Te pripombe smo posredovali tako MIZŠ kot tudi
Ministrstvu za okolje in prostor. Dopis smo napisali z namenom, da lahko naši otroci in šole še
naprej zbirajo odpadne surovine, se s tem ekološko ozaveščajo in so tako šolski skladi bogatejši
tudi za kakšen euro.
Na mednarodnem področju je ZASSS vključena v organizacijo EPA. Skupščine in dvodnevnega
posvetovanja, ki so bila meseca novembra 2016 sta se udeležila podpredsednica dr. Tonica
Bončina in dr. Damir Josipovič. Kratko poročilo dogajanja je bilo posredovano članom Aktiva v
sklopu gradiv za to sejo.
Predstavnica našega Aktiva v DS za obravnavo vsebin iz področja posebnih potreb je bila na
seji žal odsotna, tako da bomo njen prispevek slišali na eni od prihodnjih sej.
Sklep 1/3: Seznanili smo se z dejavnostjo ZASSS v zadnjem polletnem obdobju.
Add4) Poročilo iz posvetovanja in zasedanja skupščine ZASSS (Maribor, 8.april 2017)
Člani Aktiva smo se tudi to leto udeležili delavnic in zasedanja Skupščine. Skupščina in
delavnice so bile tokrat na štajerskem, na OŠ Draga Kobala. Podrobnejše dogajanje na
delavnicah in na sami skupščini je bilo poslano članom Aktiva kot gradivo po elektronski pošti.
Na posvetovanju smo pregledali šestletne izkušnje delovanja ZASSS, prepoznavali smo dobre
prakse ter se posvetili načrtovanju praktičnih vidikov dela za učinkovito doseganje namenov
in ciljev ZASSS v prihodnjih letih. Namen srečanje je bila predvsem samoevalvacija ZASSS.
To leto je bilo po pravilih ZASSS, ki so objavljena na spletni strani ZASSS, tudi volilno leto. Tako
so za naslednje dveletno mandatno obdobje bili izvoljeni: dr. Anton Meden za predsednika
ZASSS, mag. Leonida Rijavec in Boštjan Bobič Zabreščak za podpredsednika ZASSS. Tajnik
ZASSS še naprej ostaja Janko Korošec. Zapisnik zasedanja Skupščine bo tudi javno objavljen na
strani ZASSS, v rubriki »Dokumenti«. Podpredsednik Aktiva je pozval člane, da se posvetov in
Skupščin v bodoče udeležujemo v čim večjem število. Skupščina je odprta tako za člane našega
Aktiva, kot za ostale starše na OŠ, katere predstavljamo. Na njih je veliko možnosti za
izmenjave ''dobrih praks'' in spoznavanje z ostalimi člani in starši Slovenije.
Sklep 1/4: Seznanili smo se z dogajanjem na posvetovanju in skupščini ZASSS.
Add5) Predstavitev analize o uvajanju II. tujega jezika (OŠ Frana Krajnca)
Članica Sveta staršev OŠ Frana Krajnca go. Petra Kodela Felicijan je pripravila predstavitev
ankete, ki so jo člani Sveta staršev te šole vzorno pripravili in posredovali na naš aktiv. V
predstavitvi je povedala, da se sam Svet staršev ni počutil kompetentnega o podaji mnenja o
učenju drugega tujega jezika, zato so skušali pridobiti mnenje staršev celotne šole. Anketo je
izpolnilo 44% staršev, 94% staršev se je opredelilo za eno izmed možnosti ureditve. Največ
anketiranih (47%) staršev se je opredelilo, da se z učenjem začne v 4. razredu in kontinuirno
nadaljuje do konca OŠ. Sicer pa so bili najbolj odzivni starši 1, 3, 5 razredov.
Na koncu smo go. Petro Kodelo in predstavnico SSt te šole, Marjetko Cvikl povprašali glede
izvedbe same ankete in o pozitivnih in morebitnih negativnih praksah, ki so se pri tem pojavile.
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Anketo so izvedli z odličnim sodelovanjem ravnateljice kot tudi učiteljev, ki so anketne
vprašalnike v papirnati obliki tudi delili in jih potem zopet zbirali. Pokazalo se je dobro
sodelovanje staršev in šole.
Sklep 1/5: V primeru, da bo moral v prihodnosti Aktiv podati mnenje, se bo v bodoče strmelo
k temu, da se naredi anketa, ki se bo poslana članom Aktiva oz. preko njih do vseh staršev
na šolah. Rezultati in končni dopis pa se oblikuje med člani Aktiva.
Add6) Šolski okoliši
Na elektronsko pošto aktiva je spomladi prišlo pismo mamice, ki je bila februarja ob povabilu
na vpis v prvi razred OŠ presenečena, saj je bilo vabilo iz sosednje OŠ in ne iz OŠ Hudinja s
katero jo od doma do šole loči le šolska ograja. V Aktivu smo po pregledu zakonodaje in za to
določene Uredbe 1 ugotovili, da smo bili starši v tem primeru prikrajšani za nepravočasno
informiranost (7.čl. navaja najmanj eno leto pred vpisom), da so bili otroci vpisani na sosednjo
šolo, čeprav ne sodijo v ta šolski okoliš. Skupni šolski okoliši (do marca 2017) namreč še niso
bili določeni v ustanovitvenih aktih osnovnih šol kot predvideva Uredba. Prav tako je bilo po
našem mnenju neupoštevano razporejanje otrok iz vidika prometne varnosti, ki ima v Uredbi
visoko prioriteto (6.a) člen, saj so bili na sosednjo šolo razporejeni učenci iz ulice, ki meji na
šolo in nimajo do šole nobene prometne ceste.
Podpredsednik aktiva je naredil tudi statistično analizo zasedenosti šol za nadaljnjih 5 let po
javno dostopnih podatkih iz MIZŠ 2. Celjske šole imajo glede na normative v naslednjih 4 letih
ob sedanji kapaciteti prostora za generacijo 504-ih prvošolčkov (po dva oddelka na OŠ).
Podatki za naslednja leta pa govorijo o populaciji 563 učencev (leto vpisa 2018/19), 525
učencev (leto vpisa 2019/2020) in 524 učencev (leto vpisa 2021/21). Če ne bo neke posebne
migracije prebivalstva, bi to pomenilo naslednje leto premalo prostora za 3 razrede učencev,
v naslednjih 3 letih pa bi najverjetneje primanjkovalo prostora za 5 oddelkov.
Iz prej zajetih podatkov na MIZŠ člani Aktiva prav tako povzemamo, da so celjske OŠ med
najbolj zasedenimi v Sloveniji. Kar štiri OŠ iz celjskega II. OŠ, III: OŠ, OŠ Hudinja in OŠ Ljubečna
imajo povprečno skoraj 25 učencev v razredu. Slovensko povprečje je 18,8 3. S prezasedenostjo
razredov upada tudi kvaliteta dela pri poučevanju otrok. Tako, da si člani Aktiva želimo, da bi
občina čim prej začela z dograjevanjem prostorov na prezasedenih OŠ.
Sklep 1/6 Na Oddelek za družbene dejavnosti MO Celje se pošlje dopis, kjer se prikažejo naše
ugotovitve o prezasedenosti OŠ na celjskem v naslednjih treh letih in v katerem prosimo k
doslednejšemu spoštovanju Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol.

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED926#, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih
šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter javne mreže glasbenih šol
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Vir: svetovni splet, SOKOL; https://paka3.mss.edus.si/sokol/faces/SetlementStatSrch.jspx?_adf.ctrlstate=130m060og8_95
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Vir: Statistični urad Slovenije; svetovni splet; http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/9/71; (dne 25.maj 2017)
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Add7) Predlogi, pobude, vprašanja
Pogoji za vpis na srednje šole oz. na fakulteto
Predstavnik I. OŠ je izpostavil problematiko nenehne spremembe vpisnih pogojev na določeno
fakulteto. Namreč, ko se naši otroci vpišejo v srednjo šolo in so takrat objavljena določena
pravila, ki naj bi veljala potem za vpis na fakulteto. Ti pogoji naj potem ta štiri leta, za to
generacijo, veljajo in naj jih odgovorni ne spreminjajo npr. v zadnjih letnikih šolanja. Enako naj
bi bilo tudi pri dodeljevanju Zoisovih štipendij, ali pri morebitnih omejitvah pri vpisu v srednje
šole.
Sklep 1/7 Predstavnik I. OŠ pripravi dopis, v zvezi z nenehnim spreminjanjem vpisnih
pogojev na fakulteto v času srednješolskega izobraževanja, ki ga v Aktivu uskladimo in
naslovimo na MIZŠ.
Naslednja seja Aktiva se načrtuje, da bo v mesecu oktobru 2017.
Sestanek je bil končan ob 19:30.

Zapisala:
Nataša Pirš

Predsednica ASSOŠCR
Andrejka Presker Hudernik
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