
5. seja sveta staršev dne 08. 06. 2016 

10. točka: Vprašanja in pobude staršev 

1. Revizija ustreznosti zvezkov, ki se naročajo za 1. in 2. razred. So izredno slabe kakovosti, 

saj listi kmalu začnejo odstopati. Učiteljice lahko povedo kolikokrat lepijo liste otrokom. 

Naj se poišče kvalitetnejše ali dovoli staršem da kupijo tiste tri zvezke sami. (4.B) 

Odgovor: O nakupu zvezkov se bodo razredničarke s starši bodočih prvošolcev dogovorile 

v ponedeljek, 6. 6. 2016, za nabavo v drugem razredu pa se bodo pogovorili na zadnjem 

roditeljskem sestanku v posameznem oddelku letošnjega 1. razreda. 

2. Iz 3. b razreda se več staršev sprašuje o varnosti otrok v podaljšanem bivanju kjer varstvo 

poteka na igrišču Tržaške. Skozi celo leto kapljajo zgodbe o verbalnem in fizičnem nasilju 

med otroci – zvijanje prstov, dušenje, siljenje k poljubljanju – medtem ko je deček privezan 

na igrala…verjamem, da vse zgodbe niti ne pridejo do nas staršev. Še najbolj zaskrbljujoče 

pa je – da tega učitelji ne opazijo in ne intervenirajo. Zato prosimo za informacije: kakšen 

je razpored učiteljev po igrišču (kdo je za razpored in izvajanje odgovoren); kakšna so 

navodila interveniranja – kaj je prosta igra in kaj potrebuje vzgojni ukrep; kdaj so o nasilju 

obveščeni starši?  Prosila bi tudi za odgovore na vprašanja iz prejšnje seje. (3.B) 

3. Mene pa zanima, koliko primerov nasilja je bilo v šolskem letu 2015/16 opaženih, 

evidentiranih in obravnavanih (fizično, psihično/verbalno, socialno..)? Kdo je nasilje 

opazil, sporočil, komu itd. (učitelj, učenec, starš)? Predvsem za prvo triado na Tržaški. Če 

obstaja skupna evidenca, pa toliko bolje. (3. B – namestnik) 

ODGOVOR: O varnosti naših učencev v 3. B razredu se boste starši na željo razredničarke 

skupaj pogovorili na roditeljskem sestanku v četrtek, 16.6.2016. Učitelji se po igrišču 

razporedijo tako, da imajo nadzor nad vsemi učenci, ki so takrat zunaj. Posamezni učitelj 

ne opazuje samo učencev svojega oddelka in po strokovni presoji tudi ukrepa. O nasilju so 

starši obveščeni po telefonu ali na individualnem razgovoru. Evidenca se vodi za izrečene 

vzgojne ukrepe in pisne opomine, objavljena pa bo v letnem poročilu šole. 

4. OŠ Vič je tudi v letošnjem šolskem letu vključena v slovensko mrežo zdravih šol, kar 

pomeni, da v šoli spodbujajo zdrav način življenja.  Predlagam, da se na nek način obvesti 

starše, o neprimernosti vnosa škodljive hrane v šolo ob praznovanjih rojstnih dni (npr. 

otroški šampanjci in druge sladkarije,...). 



ODGOVOR: Na prvem roditeljskem sestanku (od 1. – 5. razreda) se učitelji in starši 

dogovorijo, kako naj vaši otroci v šoli praznujejo rojstni dan. Od staršev se pričakuje, da 

bodo dogovor upoštevali. Učitelji težko zjutraj zavrnejo vsebino vrečke, ki jo učenci z 

veseljem prinesejo za svoje vrstnike. Skupno se bomo trudili, da se v naslednjem šolskem 

letu držimo dogovorov. 

5. Na OŠ Vič potekajo mnoge t.i. obšolske dejavnosti, med njimi je tudi košarkarska šola 

Union Olimpija. Otroci gredo na treninge praviloma iz OPB v šolsko telovadnico, vendar 

si morajo, kljub temu,  da je telovadnica povezana s šolskim poslopjem in je dostop do nje 

možen brez zapuščanja stavbe, otroci najprej v garderobi, ob učilnici, nadeti obutev in 

oblačila v kateri so zjutraj prišli v šolo in potem zapustiti poslopje ter po nepotrebnem 

naokoli, v telovadnico, ko pa bi bilo enostavneje in varneje, če bi se jim omogočil dostop 

do telovadnice, z notranjim prehodom. Še posebej bi bilo to zaželeno v primerih slabega 

vremena ali v primerih, ko otroci iz ene dejavnosti (npr. gimnastika v mali telovadnici) 

neposredno začnejo z vadbo v veliki telovadnici. Predlagam torej, da se učencem, ki iz OPB 

odhajajo na obšolske dejavnosti znotraj šolskega poslopja, omogoči notranji dostop. 

ODGOVOR: Otrokom bo omogočen bo notranji dostop. 

6. S ciljem dodatnega spodbujanja učencev k gibanju, ki ga promovira tudi OŠ Vič, 

predlagam, da se pregleda, popravi oz. uredi športna infrastruktura na šolskem igrišču in v 

telovadnici. V veliki telovadnici je eden izmed obročev zelo povešen in onemogoča 

kakovostno vadbo. Ena izmed tabel na zunanjih koših je poškodovana oz. počena. Več 

košarkarskih obročev potrebuje nove mrežice. Predlagam nabavo kovinskih:  

7. Predlagam popravilo obstoječih in po možnosti namestitev dodatnih klopi in smetnjakov 

okrog zunanjega igrišča. (točka 4, 5, 6 in 7 – 1.A) 

ODGOVOR: Vse pripombe in predloge bomo upoštevali in jih odpravili, večja dela pa se 

bodo izvajala med letnimi počitnicami.  

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

Predlog sklepa: 
SKLEP 20160608-10: Člani Sveta staršev OŠ Vič so se seznanili z odgovori na pobude 
in vprašanja.  


