
AKTIV SVETA STARŠEV                15. 5. 2020  
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE 

  
Zadeva: Predlog zabeležke videokonferenčnega srečanja Aktiva svetov staršev osnovnih šol 
celjske regije 

Srečanje je potekalo v petek, 15. 5. 2020, ob 18.00.  

Zaradi upoštevanja varnostnih priporočil NIZJ in v povezavi Odlok o začasni splošni omejitvi 
zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji1 smo to sejo izvedli preko 
videokonference. Pravzaprav smo se med sabo samo informirali z aktualnimi dogodki, 
sklepov nismo sprejemali, tako da lahko našo sejo poimenujemo bolj kot srečanje na daljavo. 

Srečanja se nas je udeležilo 7 predstavnikov. Kot zanimivost in zgled dobre prakse, tudi 
predstavnica na poti iz službe iz parkiranega avtomobila. 😉😉 

 
Poročilo o dejavnosti ZASSS: 
V začetku je predsednik podal poročilo o dogajanju v Koordinaciji ZASSS. Koordinacija se je 
videokonferenčno sestala 25. 4. 2020 in 14. 5. 2020. V tem času je pripravila dve anketi, eno 
na koncu prvega tedna izobraževanja na daljavo in drugo po petih tednih dela na daljavo. K 
izpolnjevanju smo bili povabljeni preko Aktivov in Svetov staršev vsi starši. Stališče, ki ga 
zastopa ZASSS, je predvsem rezultat analize teh dveh anket. Poročilo in povzetek analize bo 
objavljen na internetni strani ZASSS (http://www.zasss.si/). Razdeljenost mnenj staršev je 
dejstvo. Zato je težko najti pravo držo in sprejeti modro odločitev, da bi lahko prepričljivo 
zastopali vse starše. Preštevanje glasov za eno ali drugo vrsto rešitev ne bi imelo smisla, prav 
tako ne uveljavljanje volje le ene strani ali nasprotovanje sistemskim odločitvam (ne bi bilo 
dobro, da bi vse, kar smo uspeli v času epidemije doseči, zdaj na hitro podreti). Znalo bi se 
celo zgoditi, da bo razglas epidemije z junijem odpravljen in bodo otroci šli v šolo. 

Dne 21. 5. bo ob 11h na daljavo potekala okrogla miza “Izobraževanje na daljavo – izkušnje 
za prihodnost?”, ki jo organizira Pedagoški inštitut. Več informacij na: 
https://www.pei.si/okrogla-miza-izobrazevanje-na-daljavo-izkusnje-za-prihodnost/ 

 
V nadaljevanju smo govorili smo predvsem o delu na daljavo in o dajanju soglasja k nabavni 
ceni učnih gradiv ter nadstandardnih storitev, ki ga v tem času morajo pridobiti ravnatelji.  
 
Delo na daljavo: Glede dela na daljavo je tudi v našem Aktivu je podobno kot drugod po 
Sloveniji nekaj zelo dobrih praks in pestrega izbora podajanja učne snovi iz strani učiteljev, 
tudi videokonferenčno, pa tudi takšnih, ki se videokonferenc sploh ne poslužujejo in niso 
pripravljeni se tega dela naučiti in sprejeti trenutno situacijo. Poročamo, da so bili učenci, ko 
so se po daljšem času zagledali tudi z videokonferenčno sliko preko računalnikov in 
telefonov, zelo navdušeni. Na šolah imamo tudi še del otrok, ki imajo neurejene razmere v 
družini, nekateri nimajo doma redne prehrane, imajo nasilje v domačem krogu, tudi socialne 
stiske. Kako poiskati in stopiti v stik z vsemi temi otroki je težko vprašanje. Verjetno je 
največ na predstavnikih razredov, da s klici in kontakti preko E-mailov ali SMS-ov to 
ugotovijo in ponudijo pomoč. Da se v takšnih situacijah, če se to ugotovi, skupaj s 

 
1 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2100 

http://www.zasss.si/
https://www.pei.si/okrogla-miza-izobrazevanje-na-daljavo-izkusnje-za-prihodnost/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2100


socialnimi službami ta problematika potem začne reševati. Vsekakor pa kontakti med starši in 
sodelovanje z učitelji ostajajo skorajda edina rešitev, da se do teh prikrajšanih otrok, za učenje 
na daljavo, pride. 
 
Mateja je povedala primer dobre prakse, ko je s svojim angažiranjem poskrbela za izdelavo 
skupinskih kolažev - fotografij razredov, in to za učence celotne šole. Na njihovi šoli namreč 
še v tem šolskem letu niso imeli skupinskega fotografiranja razredov in bi bili učenci tako 
prikrajšani za fotografijo s sošolci. Vsekakor primer dobre prakse. 
Povzamemo lahko, da je pouk na daljavo v našem Aktivu v glavnem dobro organiziran in da 
so starši na šolah v glavnem zadovoljni. Ne smemo pa pozabiti, da pouka na daljavo brez 
našega doprinosa, vključenosti staršev, ne bi bilo. Da smo starši tisti, ki smo 
nakupili opremo in smo tudi tisti, ki dajemo stalno podporo svojim otrokom.  
 
Učna gradiva: Nekateri člani ste 3. konferenčne seje že izvedli, ostali jih še bomo. Za 
glasovanje se pogosto poslužujemo elektronskega glasovanja npr. preko spletne ankete v 1KA 
ali pa preko Google obrazcev. Vsekakor pa tako kot imamo zapisano v Poslovnikih Svetov 
staršev za potek Korespondenčne seje. Poročali ste, da so se v splošnem cene kompletov za 
delovne zvezke malo dvignile. Zanimiva bo primerjava letošnjih potrjenih cen z lanskimi in 
analiza le teh. V skaldu z novim Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov morajo 
ravnatelji od Svetov staršev do konca meseca maja prejeti soglasja. Skrajni rok, do katerega 
morajo na šolah uskladiti soglasje, pa ostaja 15. junij, ko mora šola sezname objaviti na 
spletni strani. Seznami delovnih zvezkov so javnega značaja in tudi če starši ne plačamo 
delovnih zvezkov za prvo triado, smo do informacij o izboru gradiv za prvo triado 
upravičeni.  
Analiza cen DZ zaradi zasedenosti članov Delovne skupine za učna gradiva v času dela na 
daljavo, za letošnje šolsko leto še ni bila napravljena. Pomagamo si lahko z našo analizo 
Aktiva, ki je objavljena na naši spletni strani 
(https://aktivssoscr.wordpress.com/2020/04/15/analiza-dz-v-clanicah-assoscr-v-solskem-letu-
2019-20/).  
Za naslednje šolsko leto bomo poizvedeli, ali bomo lahko dobili podatke iz COBIS-a, ali bodo 
dostopni tudi za starše. Vsekakor pa jih bomo lahko primerjali z našimi zbranimi, če bodo na 
razpolago.  
 
Ostajamo pri dogovoru, da v Aktivu analizo tudi za naslednje šolsko leto naredimo, tako kot 
vsa leta do sedaj. Nekateri člani ste podatke za naslednje leto že poslali.  
 
Prosim vse člane, da potrjene sezname izbora delovnih zvezkov skupaj s cenami, pošljete ali 
na naš skupni elektronski naslov assoscr@googlegroups.com. Zraven pa dopišete še 
morebitna opažanja, dobre in slabe prakse potrjevanja na svojih šolah. 
 

Nadstandardne storitve, dajanje soglasja: 
Prav tako na zadnjih sejah ne pozabimo potrditi predloga nadstandardnega programa (Svet 
staršev soglaša tako s ceno kot vsebino tega programa). 

 

Videokonferenčno srečanje je bilo končano ob 18:35.  

  
  Zapisal. predsednik ASSOŠCR   mag. Jože Turnšek  
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