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Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani v šolskem letu 2020/2021
dne 22. 9. 2020
Prisotni: člani Sveta staršev po listi prisotnosti (priloga št. 1), ravnateljica, pomočnici ravnateljice za razredno in
predmetno stopnjo, vodja podružnične šole, namestnica predstavnika 8. c razreda

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Poročilo ravnateljice o volitvah predstavnikov staršev v posameznih oddelkih in obravnava
morebitnih pripomb volilnega postopka
Ugotovitev sestave sveta in potrditev mandata članov ter ugotovitev sklepčnosti
Potrditev dnevnega reda
Seznanitev s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja ter splošnimi akti zavoda, ki urejajo
področje interesov staršev in Poslovnikom Sveta staršev
Volitve predsednika in namestnikov predsednika Sveta staršev
Poročilo o delu v preteklem šolskem letu
Seznanitev s poročilom učbeniškega sklada
Predstavitev letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto
Predstavitev priloge Hišnega reda v času COVID -19
Imenovanje predstavnikov staršev v Komisiji za prehrano
Imenovanje predstavnika in namestnika predstavnika staršev v ASSLOŠ
Pobude in predlogi staršev

K TOČKI 1
Ga. ravnateljica je povedala, da so se na 1. roditeljskih sestankih izvedle volitve predstavnikov in namestnikov
predstavnikov v Svet staršev v posameznih oddelkih. Pripomb glede poteka volitev s strani razrednikov ni
prejela. Prav tako nihče od prisotnih članov ni podal nobenih pripomb na potek volitev članov sveta staršev.
K TOČKI 2
Ga. ravnateljica je predstavila izvoljene predstavnike/predstavnice in njihove namestnike/namestnice (v
nadaljevanju: člani) po posameznih oddelkih za mandatno obdobje enega leta do prve konstitutivne seje Sveta
staršev v naslednjem šolskem letu (priloga 2). Ga. ravnateljica je ugotovila sklepčnost sveta.
SKLEP 1. Izvoljeni člani so soglasno potrdili mandat v Svetu staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani za
obdobje enega leta in sprejeli ugotovitev, da je Svet staršev veljavno konstituiran.
K TOČKI 3
SKLEP 2: Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen.
K TOČKI 4
Ga. ravnateljica je člane seznanila s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja ter s splošnimi akti zavoda, ki
urejajo področje interesov staršev in jih na kratko predstavila:
•
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in njegov 66. člen, kot temeljni
predpis, ki ureja delovanje sveta staršev;
•
Odlok o ustanovitvi VIZ OŠ Brezovica:
•
Pravila OŠ Brezovica in
•
Poslovnik Sveta staršev OŠ Brezovica.
Dodatnih vprašanj ni bilo.
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K TOČKI 5
Ga. ravnateljica je člane seznanila, da je potrebno izvoliti predsednika/predsednico Sveta staršev. Predlagana je
bila predstavnica 9. a razreda, ki je predlog sprejela.
Soglasno je bil sprejet:
SKLEP 3: Predsednica Sveta staršev OŠ Brezovica v šolskem letu 2020/21 za mandat enega leta je ga.
Mateja Lekan Štrukelj.
Predsednica sveta se je članom predstavila in zahvalila za izraženo podporo. V uvodnem govoru je izrazila
upanje, da njena ponovna izvolitev temelji na dobrem preteklem delu in predstavila smernice dela za naprej.
Tudi v prihodnje si želi konstruktivnega sodelovanja z vodstvom šole, učitelji in strokovnimi sodelavci šole.
Prednost daje sprotnemu reševanju eventualnih težav in si želi, da bi bili predlogi staršev slišani in upoštevani s
strani šole.
Članom je podala nekaj uvodnih splošnih informacij o načinu delovanja sveta staršev in vodenju sej. Svet staršev
spremlja delo celotne šole in se ukvarja s predlogi, ki se nanašajo na celo šolo, razred, generacijo in ne rešuje
osebnih težav posameznih učencev ali staršev.
Člane sveta staršev je seznanila z do sedaj uveljavljanim načinom obveščanja staršev v razredih o sejah sveta
staršev, ki se je izkazal za najboljšega in predlaga, da ta način ohranimo tudi v bodoče.
Izpostavilo se je vprašanje, če se elektronski naslovi članov sveta staršev, objavijo na spletni strani šole. Po
razpravi je bil sprejet dogovor, da se elektronski naslovi na spletni strani ne objavijo. Starši, ki bi želeli kontakt
predstavnika razreda, lahko elektronski naslov dobijo pri razredniku.
Predsednica je člane nato seznanila, da je potrebno izvoliti še dva njena namestnika. Za namestnico predsednice
Sveta staršev iz matične šole je bila predlagana predstavnica 9. b razreda, za namestnico predsednice Sveta
staršev iz podružnične šole pa predstavnica 4. h razreda, ki sta se s predlaganim strinjali.
Soglasno je bil sprejet:
SKLEP 4: Namestnica predsednice Sveta staršev iz matične šole je ga. Megušar Alenka, namestnica
predsednice Sveta staršev iz podružnične šole pa ga. Fujs Tina.
K TOČKI 6
Ga. ravnateljica je na kratko predstavila povzetek Poročila o delu v preteklem šolskem letu:
 lani je imela šola 39 oddelkov, na šoli je bilo 937 učencev;
 lansko leto je zaznamovala epidemija in šolanje na daljavo, vendar se je šolsko leto vseeno uspešno
zaključilo;
 ocene so bile višje kot sicer, otroci so morali pokazati neko znanje za oceno, veliko so se posvetili tudi
otrokom iz socialno šibkejših družin, bilo je nekaj popravnih izpitov, tako da je bil na koncu učni uspeh za
leto 2019/20 99%;
 kljub vsemu se je izpeljalo kar nekaj tekmovanj, tako športnih kot ostalih, večinoma na višji ravni, osvojili
so tudi najvišja mesta in nagrade; veliko razočaranje je bilo pri šahovskem krožku, ker niso mogli izpeljati
vseh tekmovanj do konca, saj so bili naši učenci med favoriti;
 do epidemije se je izvajalo veliko interesnih dejavnosti, ki so se marca zaključile;
 nekaj natečajev se je izpeljalo že prej, tudi na republiškem nivoju, ki so se zaključili v januarju; eden izmed
njih je pesniški natečaj, finalisti so svoja dela predstavili na prireditvi ob kulturnem prazniku v februarju;
 častni naziv Kulturna šola smo obdržali za nadaljnje 4 leta - ponovno smo prejeli posebno priznanje za
izredne dosežke na področju filmske in multimedijske dejavnosti. Poleg tega smo ustvarjali tako na
literarnem, gledališkem, glasbenem, filmskem, multimedijskem in likovnem področju, kot tudi nastopali na
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številnih prireditvah, sodelovali na različnih revijah in jih tudi sami organizirali, se udeleževali in bili
nagrajeni na mnogih natečajih in projektih;
izpeljali smo projekt Piši z roko, ki je bil zelo odmeven; sodelovali so otroci, starši, stari starši, sodelovali
smo z Domom starejših v Notranjih goricah. Na koncu smo postavili razstavo v avli šoli;
uspešno je bilo izpeljanih večina taborov, odpadli pa so tabori za 2. razred v CŠOD Jurček, planinski tabor
za 8. razrede in plavalni tečaj za 1. razrede;
v šoli je zdravje na prvem mestu, ravno tako higiena in upoštevanje vseh pravil;
na našo veliko žalost je odpadla tudi prireditev Stopimo skupaj, kjer nastopajo naši učenci in posebni gostje
ter zbiramo dobrodelne prispevke za šolski sklad;
sodelovali smo z različnimi inštitucijami v kraju in izven kraja, od marca naprej predvsem z občino in
civilno zaščito; skupaj z učenci, Rdečim križem in Domom starejših smo šivali maske, ki so se potem
razdelile občanom;
odpadli so NPZ za 6. in 9. razrede;
nekaj dejavnosti smo izvedli že do marca, vse ostale pa v času šolanja na daljavo;
pedagoško prakso so študentje opravili v aprilu;
anketo o vzgojno-izobraževalnem delu v šoli so na pobudo staršev začeli pripravljati že v marcu, vendar je
ostala nedokončana; bila je izvedena anketa o šolanju na daljavo, kjer so učenci skozi šolanje na daljavo
ubesedili tudi dobre in slabe stvari, česa so se najbolj razveselili, nekateri so želeli v šolo; v začetku šolanja
na daljavo so se pojavili nepričakovani problemi, ker z nekaterimi šola ni mogla priti v stik, vendar na
koncu so bili povezani z vsemi in ni bilo učenca, ki ne bi delal nič;

Ga. ravnateljica se je na koncu zahvalila Svetu staršev in predsednici Sveta staršev za zelo dobro sodelovanje in
izrazila željo po konstruktivnem sodelovanju tudi za naprej.
Starši so bili nad predstavljenim zadovoljni, vendar je bilo vseeno kar nekaj kritik glede na količino učnega dela
med učenjem na daljavo, ki so ga morali učenci predelati, nekateri so bili nezadovoljni zaradi videokonferenc nekje premalo, nekje preveč; najbolj jih je zanimalo, kaj lahko pričakujejo, če se situacija ponovi. Na to je ga.
ravnateljica odgovorila, da se pospešeno pripravljajo, kako v bodoče v taki situaciji ravnati; otroke pripravljajo
in učijo, kako sami pristopijo v aplikacijo Teams, kjer se bodo nahajale dnevne, tedenske naloge. Predvideno je
večje število videokonferenc, na razredni stopnji vsak dan, na predmetni stopnji pa tudi več na dan.
K TOČKI 7
Ga. ravnateljica je predstavila poročilo o učbeniškem skladu za leto 2019/2020.
V učbeniškem skladu je 4.596 učbenikov. Učbenike si je sposodila večina učencev (99%, samo 4 učenci ne). Za
učence 1. in 2. razreda so bila nabavljena vsa učna gradiva. V skladu smo kupili 734 novih učbenikov. Junija je
bilo odpisanih 781 učbenikov. Odkupljenih je bilo 65 učbenikov (izgubljeni ali poškodovani).
K TOČKI 8
Ga. ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za tekoče šolsko leto 2020/2021. Izpostavila je povečano
število učencev na šoli, predstavila šole v naravi, tabore, projekte, športna tekmovanja, družbeno koristna dela,
interesne dejavnosti, dneve dejavnosti, in sicer:









šola ima 40 oddelkov in 973 učencev;
pomočnica ravnateljice za predmetno in razredno stopnjo ter vodja podružnične šole ostajajo enake;
v šoli imamo to šolsko leto 1 novo učiteljico, ostali na novo zaposleni so že nadomeščali in učili na šoli;
zapustil nas je učitelj angleščine, ki je bil nadomeščen;
prvič na šoli je pet oddelkov 6. razredov, nov prizidek šole je odlična pridobitev lanskega leta;
pouk in razpored ur potekata po ustaljenem in poznanem ritmu, poskušamo ohraniti rekreativni odmor,
vendar se zaradi priporočil in navodil NIJZ težko izvaja;
interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, ekskurzije, tabori,.. se prilagajajo razmeram, šola se sproti odloča,
kako in kdaj izpeljati;
ekskurzije za 6. razred, 8. razred in 9. razred so trenutno prestavljene;
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šola v naravi za 5. razrede je bila izpeljana malce drugače kot običajno, otroci so uživali; ravno tako
spoznavni tabor za 6. razrede na Planini nad Vrhniko;
interesne dejavnosti se bodo izvajale v skladu z navodili in priporočili, zaradi tega so se nekateri učitelji
odločili, da dejavnosti ne bodo izvajali in za letošnje šolsko leto odpovedali; npr. klekljanje;
če bo možno, bomo na obisk povabili psa (v 2. in 3. razredu) - Ambasadorji nasmeha in Tačke pomagačke;
knjižnica deluje - knjige se naročijo preko spleta, učenci med knjigami ne smejo brskati;
učbeniški sklad deluje - vsi učenci so dobili učbenike in jih prevzeli v knjižnici;
organizirana bo zbiralna akcija starega papirja brez tehtanja;
naprej se izvaja projekt Peš v šolo s kokoško Rozi, saj otroke spodbuja, da pridejo v šolo peš, s kolesom ali
skirojem;
3. predmet za NPZ za 6. in 9. razred je zgodovina;
čez celo leto se bo izvajal projekt Varni brez nasilja;
poskusilo se bo izpeljati čim več načrtovanih stvari, v kolikor bo le možno glede na trenutno situacijo;

Sledila so vprašanja staršev:
Predstavnike je zanimalo, kaj bo s Tržnico poklicev, glede na to, da je bila letos odpovedana. Ga. psihologinja bi
z veseljem zadevo izpeljala, saj bi letos morala biti na naši šoli, vendar je vprašanje glede same izpeljave zaradi
navodil in priporočil s strani NIJZ, saj se tržnice vedno udeleži veliko ljudi. Dan je bil predlog za njeno izpeljavo
online.
Ob zaključku točke je bilo izvedeno glasovanje o predlaganem LDN in soglasno je bil sprejet:
SKLEP 5: Svet staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani daje pozitivno mnenje k letnemu delovnemu načrtu za
šolsko leto 2020/2021.
K TOČKI 9
Ga. ravnateljica je predstavila Hišni red v času Covid-19, ki se izvaja v skladu s smernicami glede na navodila in
priporočila NIJZ in ministrstva. Poudarila je naslednje:
 velik izziv so na šoli imeli s prehrano
 prihod v šolo - 2 vhoda, skozi glavni vhod in skozi zadnji vhod, glede na razporejene omarice/garderobe in
glede na obisk telovadbe;
 umivanje rok - večkrat, da je manj razkuževanja; npr. pred odhodom na wc, kosilo, malico,..
 rekreativni odmor – naša šola je ena redkih šol, ki ima rekreativni odmor zunaj;
 maske se nosijo v skladu z veljavnim odlokom vlade. Učence 7. razreda so prestavili v čim večje razrede in
poskusili z dodajanjem klopi v razrede, vendar žal za vse oddelke ni možno zagotoviti ustrezne razdalje. Za
učence 8. in 9. razreda je boljše, saj so pri nekaterih predmetih razdeljeni v manjše skupinah in se lahko
zagotovi ustrezna razdalja.
Po končani predstavitvi je sledila razprava glede obveznega nošenja mask ter uporabe razkužil in aerosolih v
zraku.
Predstavnik 1. b razreda je apeliral na predstavnike, naj se zavzamejo za spoštljivo komuniciranje (med starši
znotraj njihove skupine). Ne glede na ideološka prepričanja in osebno držo do ukrepov se lahko pogovarjamo
spoštljivo in sprejemamo drug drugega (brez agresije z obeh strani).
Predstavnik 8. a razreda je opozoril, da so sprejeti ukrepi (nošenje maske v učilnicah) dejansko škodljivi zdravju
otrok, pri čemer je škodljivost uporabe aerosolov potrdila celo razredničarka na roditeljskem sestanku teden prej.
Ker ima ravnateljica diskrecijo in odgovornost glede sprejetih ukrepov se je po njegovem mnenju odločala v
skladu najlažjo potjo z implementacijo škodljivih priporočil (ki so bili poslani iz ministrstva kot kopija odloka)
in v nasprotju z ustavnimi določbami (17. in 56. člen primarno)."
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Po besedah ravnateljice, je njena naloga delovati v skladu z veljavnim vladnim odlokom, navodili ministrstva in
priporočili NIJZ. Na šoli želijo poskrbeti, da vsi ostajamo zdravi, da se učenci in učitelji dobro počutijo, še
nikogar, ki ni imel maske, pa niso poslali domov.
Nadaljnjo razpravo glede nošenja mask je predsednica sveta prekinila, saj je bila dolžnost nošenja mask
določena v vladnem odloku, kar je šola dolžna upoštevati in o tem svet staršev ni pristojen presojati.
K TOČKI 10
Ker je potekel mandat članom komisije za prehrano, je predsednica sveta staršev predlagala dva predstavnika iz
matične šole in enega predstavnika iz podružnične šole.
SKLEP 6: Svet staršev predlaga, da se v komisijo za prehrano kot predstavniki staršev imenujejo g.
Godec Klemen (matična šola), ga. Maja Stebernak (matična šola) in ga. Torlak Andreja (podružnična
šola).
K TOČKI 11
Predsednica sveta je člane sveta staršev seznanila, da je potekel mandat dosedanji predstavnici Aktiva svetov
staršev ljubljanskih osnovnih šol (ASSLOŠ), ki v regionalnem aktivu zastopa interese staršev naše šole, in njeni
namestnici, ter jih pozvala k predlaganju kandidatur. Naša šola je že nekaj let vključena v ta aktiv, ki združuje
izvoljene predstavnike svetov staršev 54 osnovnih šol z območja mestne občine Ljubljana in primestnih občin.
Zaradi izmenjave informacij in dobrih praks ter pomoči pri odpravi negativnih izkušenj in težav bo naša šola
nadaljevala z vključitvijo v ta aktiv. Predlagan in soglasno sprejet je bil:
SKLEP 6: V Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol se za triletni mandat imenuje ga. Bojana
Bajec, za namestnico pa ga. Mojca Gabrovšek.
K TOČKI 12
SPLOŠNE INFORMACIJE
Predstavniki sveta staršev so bili seznanjeni, da je bila na občino posredovana sprememba ustanovitvenega akta
šole z namenom, da se zagotovi zastopanje staršev in izvajanje glasovalne pravice na seja sveta staršev tudi
namestnikom predstavnikov oddelka.
POBUDE, VPRAŠANJA IN PREDLOGI STARŠEV TER ODGOVORI
Iz matične šole:
iz 2. a razreda
1. Zakaj se otrok/starš dodatno evidentira, če sporočimo, da ne želimo, da nosi masko?
Odg. ravnateljice: zabeležko v primeru, da sporočite, da ne želite, da otrok nosi masko, naredimo po navodilih
MIZŠ. Potrebovali jo bomo v primeru morebitne okužbe.
2. Uporaba telovadnice/prostorov zunanjim izvajalcem - problem čiščenja?
Odg. ravnateljice: Vsem popoldanskim najemnikom prostorov smo v pogodbi zapisali, da morajo sami poskrbeti
za razkuževanje in zračenje prostorov. Po doslej podpisanih pogodbah in pogovorih z uporabniki so vsi nalogo
prevzeli z razumevanjem in hkrati s spoštovanjem do odrejenih navodil.
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3. Izpostavil bi problem športne vzgoje v dopoldanskem času, ko se bo izmenjevalo več razredov otrok,
ker prezračevanje v telovadnicah ne deluje oz. je minimalno. Konkretno bi radi vedeli, kaj pomeni
razkuževanje prostora?
Odg. ravnateljice: Čistilka vsak dan zjutraj razkuži garderobe (klopi, obešalnike, pipe, stranišča, kljuke...),
blazine, ribstole... Učitelji pred vadbo naslednjega razreda, ko delijo pripomočke, le te razkužijo. Do sedaj 2.
razredi še niso bili v telovadnici, kar bomo poskusili vse dotlej, dokler bo vreme ustrezalo. Se pa načrtuje vadba,
kjer bo čim manj izposoje pripomočkov (oz. jih ne bo) in čim manj uporabe blazin. Zunanji uporabniki vsak po
svoji vadbi razkuži vse našteto - tudi blazine in pripomočke, ki so jih uporabljali.
iz 3. b razreda
Kako to, da letos med interesnimi dejavnostmi ni odbojke za deklice 3. razredov (v preteklih letih je bila
ta interesna dejavnost na voljo)?
Odg. mentorice odbojke: Zaradi situacije korona in mešanjem razredov sem se odločila, da je letos ne izvajam.
iz 4. c razreda
1. Po pogovorih z nekaterimi starši (tudi iz drugih razredov) smo ugotovili, da so navodila glede mask, ki
so jih razredničarke podale na roditeljskih sestankih, zelo različna pravzaprav celo nasprotujoča.
Prosimo za razjasnitev:
a) Kakšno je uradno navodilo šole glede nošenja mask?
Odg. ravnateljice: Za učence 4. razredov velja, da nosijo maske v skupnih prostorih (hodnik, avle..). Več pa
prosim, da si preberete v dopisu, ki ste ga dobili preko e Asistenta.
b) Predlagamo objavo navodil/priporočil NIJZ na spletni strani šole (na vidnem mestu npr. rubrika
Aktualno). Kot primer dobre prakse: npr. spletna stran OŠ Vodice, kjer sproti objavljajo
navodila/smernice in celo okrožnice ministrstva. Prav tako je na prvi strani objavljen Protokol ravnanja v
primeru okužbe s COVID-19. Ali obstaja tak protokol tudi za OŠ Brezovica in kje je dostopen?
Odg. ravnateljice: Javne objave NIJZ in MIZŠ menim, da ni smiselno objavljati na naši spletni strani in sicer iz
dveh razlogov: prvič, ker se zelo hitro spreminjajo in bi tako lahko povzročile več nejasnosti kot pa razumevanja
in drugič, ker so vsem dostopne na njihovih spletnih straneh. Poskrbeli bomo, da boste starši o vsem obveščeni z
naše strani.
Pravila o ravnanju v primeru COVID-19 so zapisana v prilogi hišnega reda. Takoj, ko jo potrdi Svet šole
(predvidoma 28. 9. zvečer), bodo objavljena tudi na spletni strani šole.
3. Eden od staršev je pohvalil prizadevnost učiteljev v CV19 situaciji!
Odg. ravnateljice: Hvala.
4. Pred dvema letoma je bilo rečeno, da bodo igrala prebarvana... še vedno niso; igrišče se je kupila
porivna metla, ampak uporaba se zanemarja in igrišče je zaradi kamenčkov nevarno!
Odg. ravnateljice: Igrala so bila prebarvana in bodo zopet, vendar vreme zelo "učinkovito" opravlja svojo
nalogo. Tudi pometanje igrišča je na dnevnem redu, ker pa so učenci več zunaj, morda zgleda, da se ta del
zanemarja.
5. Zakaj so skoraj vse interesne dejavnosti za 4. razred potekajo zjutraj pred poukom? Za 4. razred je
razpisanih 10 dejavnosti, od tega jih je 5 zjutraj, 2 popoldan (klekljanje in računalništvo, ki sta precej
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specifična), za 3 še ni določeno. Ali ni namen interesnih dejavnosti sprostitev otrok po dnevu pouka?
Otroci zjutraj že tako težko vstanejo (čeprav hodijo zvečer dovolj zgodaj spat), kako je šele pozimi, ko je
zunaj tema in mrzlo. Zakaj ne ponudite dveh možnosti, zjutraj in popoldan? Sploh če dejavnost poteka 2x
tedensko. Ali so vse učilnice na šoli od 14.30 dalje zasedene?
Odg. ravnateljice: Razlogi so naslednji: učenci 4. razredov zaključujejo svoje obveznosti s poukom šele ob 13.50
(dopolnilni/dodatni pouk, neobvezni izbirni predmeti), potem pa morajo še pojesti kosilo in si malo oddahniti in
morda nekateri želijo narediti tudi domačo nalogo, pred 15. uro izvedba interesnih dejavnosti ni možna.
iz 6. a razreda
Imamo predlog, in sicer glede na sedanjo situacijo, ko se pričakuje, da bo veliko otrok več doma zaradi
raznih infekcij, bi vsem skupaj močno olajšali spremljanje pouka, če bi sola objavila katera snov se
trenutno predeluje, tako, da lahko učenec, ki je ostal doma, vsaj spremlja. Najlažje kar ob razporedu ur,
na urniku...
Odg. ravnateljice: Z učitelji se vas čas sprašujemo, kako naj ukrepamo ob trenutni situaciji. Trenutno stojimo na
stališču, da dokler je število odsotnostih učencev v siceršnjih mejah, da naj velja kot običajno, torej da učenec
prepiše snov od sošolcev. Ko bo število odsotnih večje (upamo še vedno, da mogoče pa vendarle ne bo tako), pa
tudi mi razmišljamo in tako podpiramo vaš predlog, da bo potrebno učencem, ki so doma, tudi s strani šole
podati dodatna navodila, delovne liste... Na kakšen način pa bomo tudi še sporočili.
iz 6. b razreda
Zakaj se je šola odločila iti na Office 365 A1 naročnino in ne A3? Razlika je v dodatnem strošku, vendar
A3 ponuja dodatno namestitev program v računalnik/tablico/telefon in ni potrebna konstantna povezava
v splet.
Odg. ravnateljice: Zato, ker bi tako nastal dodaten strošek. Naročnine A1 so brezplačne, naročnine A3 pa
plačljive. Poleg tega ne dobimo toliko licenc kot imamo učiteljev in učencev. Pri A1 jih je neomejeno, tukaj pa
ne. Prav tako so tudi težave s pridobitvijo licenc.
iz 6. e razreda
Starše zanima kje lahko učenci počakajo na interesno dejavnost v kolikor se jim pouk prej zaključi? Npr.
otrok konča pouk ob 13h, dejavnost ima ob 13.55, glede na usmeritve naj ne bi čakali v šoli in njeni
okolici.
Odg. ravnateljice: v primeru lepega vremena naj učenci počakajo pred šolo. Sicer pa bodo počakali v avli ali
knjižnici. Druge možnosti žal nimamo. Dodatna učilnica za vsak razred posebej z namenom, da se otroci ne
mešajo, namreč ni izvedljiva.
iz 7. a razreda
1. Imamo eno pripombo, ki se tiče razkužil. V razredu so se pojavili primeri, kjer otroci od doma nosijo
razkužilo v pršilu in med odmorom nekontrolirano špricajo sošolce po glavah. Razkužila niso voda in so
za organizem lahko nevarna. Razkužila v pršilu puščajo v zraku oblak aerosolov, ki so nevarna za pljuča,
lahko povzročajo alergije, težave z dihanjem, poškodujejo zaščitno plast kože in vdor strupenih snovi v
telo, če pa zaidejo v oči pa povzročijo poškodbo sluznice lahko pa tudi slepoto ter še marsikaj drugega.
Mislimo, da je v razredu dovolj eno razkužilo, ki je pod kontrolo učitelja, nikakor pa ni primerno, da
imajo otroci razkužila v pršilu. Prosimo, da se zadeva uredi, predno pride do neljubih situacij.
Odg. ravnateljice: hvala za sporočilo. Vašo pripombo sem posredovala razredničarki in psihologinji s prošnjo,
da se pogovorita z učenci in jim razložita vse potrebno v zvezi z uporabo razkužil.
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2. Razredi naj bi se dnevno izmenjevali pri izhodih ob glavnem odmoru, kar pomeni, da gre na primer 7.
a vsak drugi dan za glavni odmor na dvorišče, druge dneve pa so v razredu. To torej pomeni, da so
nekatere dni od 8.25 do okvirno 14.00 veš čas v zaprtem prostoru, namesto da bi vsaj za nekaj minut bili
na svežem zraku in soncu (vitamin D) . To se mi zdi absurdno, sploh v času v katerem smo in ko bi se
morali vsaj enkrat dnevno prostori dobro prezračiti. Verjamem, da se razredi prezračuje, vendar če so
učenci v razredu, ko se prezračuje razred, to pomeni, da so izpostavljeni prepihu in s tem obstaja večja
verjetnost za prehlad. Verjamem, da je zdravje na prvem mestu, vendar pa menim, da z vsemi temi
ukrepi delamo ravno nasprotno. Prosim, da se vsem učencem vsaj enkrat dnevno zagotovi izhod na sveži
zrak. Hvala.
Odg. ravnateljice: Trudimo se na vse možne načine, da bi bili učenci čim več zunaj. Pouk športa bo dokler bo
lepo vreme potekal zunaj, tudi učiteljica glasbe se večkrat odloči, da gre z učenci ven. Glede na razmere pa več
kot smo naredili, žal ne moremo.
iz 7. d razreda
Vprašanje se nanaša na zadnje ukrepe vlade, ki določajo, da bodo morali učenci od 7. razreda naprej
nositi maske tudi med poukom, prav tako vzgojitelji in učitelji. Zanima nas, ali bodo ti ukrepi na OŠ
Brezovica izvedeni?
Mnenje nekaterih je, da so dosedanji ukrepi, ki ste jih zapisali v dokumentu (SPLOŠNI HIGIENSKI
NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE ...), dovolj in da neprestana nošnja
maske škodi zdravju otok. Ima šola možnost, da prakticira alternativne ukrepe?
Odg. ravnateljice: odgovor na vaše vprašanje ste že prejeli preko eAsistenta.
iz 7. c razreda
1. Kot prvo, bi rada poudarila, da se kar nekaj staršev ne strinja z novim ukrepom, da bodo učenci morali
nositi maske tudi med poukom in med njimi sem tudi sama. Med športno vzgojo bodo lahko brez maske,
ko jejo malico/kosilo tudi, med poukom, ko so večinoma tiho in poslušajo (vsaj tako naj bi bilo), bodo pa
morali nositi masko - čisti nesmisel. Jaz osebno sem odločno proti takemu ukrepu in ne bom silila svojega
otroka, da nosi masko, ker jo začne boleti glava ob predolgem nošenju maske.
Odg. ravnateljice: Kar se tiče mask, mislim, da sem odgovorila v sporočilu, ki ste ga prejeli vsi starši preko
eAsistenta.
2. Mogoče bi izpostavila, da sem slišala, da imajo učenci zelo malo časa na voljo za kosilo. Dogaja se, da jih
priganjajo, naj hitro pojedo, ker so za njimi še ostali otroci. Menim, da imajo otroci vso pravico v miru
zaužiti obrok in ni njihova krivda, če je jedilnica premajhna za vse otroke.
Odg. ravnateljice: sedaj imamo nov red in učence spodbujamo, da ko pridejo v jedilnico, da se usedejo in pojedo
in da med obrokom ne pogovarjajo preveč. V jedilnici se namreč lahko prehranjuje 160 učencev, mi pa moramo
razdeliti 850 kosil. V primeru, da bi morali na kosilo predolgo čakati, predvidevam, da jim tudi to ne bi bilo
preveč všeč. Torej - zgolj želimo, da se v jedilnici prehranjujemo, pogovore pa prepustimo kasnejšemu času.
3. Izpostavila bi še dodatno domačo nalogo pri matematiki. Zaradi parih motečih posameznikov v
razredu (običajno eni in isti), cel razred dobi dodatno domačo nalogo. Moj predlog je ta, da se z dodatnimi
nalogami obremeni le te, ki motijo pouk.
Odg. učiteljice: Hvala za skrb in za predlagano rešitev. Predlog sem vzela na znanje, vendar sistema dela za
enkrat še ne bom spreminjala. Metoda je preverjena in deluje. Razumljivo, kot mnogo drugih stvari je tudi to
proces, za katerega je potreben čas. Rezultati zatorej ne morejo biti vidni preko noči. Metoda je namenjena
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temu, da se v razredu vzpostavi red. Enakega prijema se je uspešno posluževalo kar nekaj pedagogov tekom
mojega izobraževanja. Po pogovoru s kolegi, vam zagotavljam, da se ta metoda še vedno zelo pogosto
uporablja. Ključno vlogo odigra psihološki moment. Pri učencih v adolescenčnem oz. predadolescenčnem
obdobju je izjemno pomembno, kako posameznik izgleda v očeh vrstnikov. Vsi si želijo biti sprejeti in iščejo
potrditev vrstnikov. Odrasla figura v tem obdobju izgublja na pomenu in za to obdobje je značilen odpor proti
vsem oblikam avtoritete. Na podlagi teh dejstev je oblikovana in zasnovana metoda, ki se je poslužujem tudi jaz.
Posledično bo psihologija medvrstniških odnosov privedla do optimalnih pogojev za delo v razredu in
maksimalen intelektualni razvoj naših učencev. Navedba, da pouk motijo vedno eni in isti učenci, preprosto ne
drži.
4. Rada bi izpostavila problem učnih listov, na katerega me je opozoril eden od staršev. Glede na to, da so
učenci v dveh tednih prejeli vsaj 15 učnih listov, bi bilo smiselno, da učitelj, ki deli učne liste, le-te pošlje
po elektronski pošti tudi učencem, ki tisti dan manjkajo v šoli.
Odg. ravnateljice: Predlog bom posredovala učiteljem.
5. V okrožnici glede ukrepov vlade in nošenja mask med poukom za 7., 8. in 9. razred se navaja: “ Izjema
je lepo napisana, vendar moram žal ugotoviti, da v OŠ Brezovica pri Ljubljani te izjeme v večini
primerov ne moremo zagotavljati, saj nam tega ne dovoljujejo velikost učilnic, oprema, ki nam je na voljo,
ter število učencev po oddelkih.” Kaj pomeni v večini primerov? Se morda da tako narediti v vsaj
nekaterih razredih? Predlagam, da se v šoli v 12 največjih učilnic ali morda kake druge prostore
prerazporedi višje razrede, da se bo lahko zagotovila priporočena distanca in da maske med poukom ne
bodo potrebne. Hvala.
Odg. ravnateljice: Učenci 7. c so že prestavljeni v večjo učilnico, da bodo lažje vzpostavljali distanco.
6. Imam očeta, ki je rakov bolnik in se zavedam odgovornosti, ampak sem mnenja, da nošenje mask pri
naših otrocih ne bo rešilo nič, prej poslabšalo. Prosim, če vprašaš na svetu staršev, kako naj razložim
otroku, ki hodi v sedmi razred, da mora nositi masko, njegov sorojenec v petem razredu pa ne. Otroci se
družijo na poti domov, popoldne... Maske dajejo gor in dol, prijemajo vse stvari... Torej jih učitelji tudi
opozarjajo in preverjajo, če masko zamenjajo, ko jo enkrat dajo dol... Če si umijejo roke, preden si jo
nadenejo... Pišem dokaj čustveno, ker res ne vem, kje se bo to končalo...
Odg. ravnateljice: Razumem vašo stisko, vendar tudi sama žal nimam odgovora.
7. Ne morem verjeti koliko nesmislov se dogaja. Kolikokrat na dan razkužujejo kljuke, ograje po
stopnišču, pipe, straniščne školjke? Kdo nadzoruje otroke, da si res umijejo roke predno dajo masko gor?
Ali so preračunali, koliko časa bi to dejansko vzelo, da si vsak otrok pravilno umije roke in nato pravilno
nanese masko na obraz? Ali so postavljeni posebni koši v razredu, da lahko otrok odvrže masko za
enkratno uporabo v smeti? Ali si učitelji razkužijo roke vsakič, ko primejo drug zvezek, ko celemu
razredu poberejo zvezke in jih pregledajo? Iz maila ravnateljice je bilo razbrati, da športni pedagog ne
rabi maske, kaj pa otroci?
Koliko časa se bo še podpiralo te nesmiselne in neizvedljive sklepe? Želim, da se opozarja in govori o
nesmislih, v katerih sedaj živimo.
Odg. ravnateljice: pristop starša oz. način, na katerega so zastavljena vprašanja, mi ni všeč, saj se na šoli zelo
trudimo, da iščemo najboljše možnosti, da naredimo vse potrebno v skladu z zakonodajo in tako, da bomo vsi
ostali čim dlje časa zdravi. Želela bi si, da bi bil tudi pristop staršev takšen. Smo javna šola, ki mora delovati v
skladu z zakonodajo.
7. c smo prestavili v drugo, večjo učilnico, saj je njihova manjša učilnica ena manjših. V novi učilnici bodo
lahko sedeli bolj narazen in bo lažje glede uporabe mask.
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Odgovori na vprašanja pa so naslednji: potrebno jih je razkuževati 1-krat, mi jih razkužujemo 2-krat. Otroke
učimo, da sami prevzemajo odgovornost za naloge, ki so jim zadane. Sicer pa učitelji spremljajo dogajanje in
učence opozarjajo na vestno opravljanje nalog. Postavitev posebnih košev v razredu do sedaj še ni bilo
potrebna. Športni pedagogi in otroci ne rabijo maske. Odgovore na ostala vprašanja je potrebno poiskati na
vladi, ne v šoli.
iz 8. b razreda
Osebno imava z možem pritožbo glede šolske prehrane, ki se je po pripovedovanju najinih obeh
otrok zadnjem šolskem letu občutno poslabšala. Obroki so namreč manjši, hrana ni več tako okusna oz.
kvalitetna, čas, ki jim je dopuščen, da pojedo svoj obrok pa je prekratek in poteka s stalnim priganjanjem
učiteljev, da zaključijo z obrokom (slednje še nekoliko skušam razumeti zaradi "Covida"). Problem
nastane, ker otroci nočejo več obedovati v šoli, kar je za nas starše, ki smo do večera v službi
nesprejemljivo.
Odg. ge. Kambič, vodje šolske prehrane: Obroki za šolsko prehrano se niso zmanjšali in tudi kvaliteta ne. Ker so
to učenci 8. razreda in so najstniki očitno sedaj več pojejo kot prej. Učenci malicajo v razredu in dežurni učenci
vedno prinesejo nazaj sadje oz. ostanke malice, zato menim, da malica ni problem. Vedno lahko pridejo iskat
kruh v kuhinjo. Pri kosilu je možno dobiti repete. Otrok ima možnost, da reče, da bi več priloge in jo dobi.
Želimo doseči, da učenci pojejo hrano ter da ne konča v bioloških odpadkih. Lahko pa pride po repete. Ne
delimo repete za sladice in dunajske zrezek, ker vztrajamo, da morajo učenci pojesti celo kosilo in ne samo
sladico ali zrezek. Pri kosilu je vedno na voljo kruh oz sadje.
Odg. ravnateljice: Zaradi COVID-a imamo v jedilnici drugačen red in učence tako spodbujamo, da takoj ko
pojedo, odidejo iz jedilnice. Iz tega naslova imajo morda občutek, da jih priganjamo, vendar je stvar v tem, da
zgolj želimo, da pojedo brez vmesnih daljših pogovorov in takoj nato odidejo iz jedilnice.
iz 9. b razreda
1. Ali se šole strinjajo z uvedbo mask med poukom v razredu (psihološki moment za otroke, stiska, strah
ipd...)? Ali se šole povezujejo v smislu borbe proti temu, ali pa je to preprosto sprejemljivo za šolsko
stroko? Ali razmišljajo, kako bodo to otrokom razložili da bodo moment lažje sprejeli. Kaj je s higieno,
dihanje v smrdljivo masko, že tako so izolirani? A gre zdaj tudi cel razred v karanteno, ker bodo imeli
maske?
Odg. ravnateljice: mislim, da ste na večino vprašanj dobili odgovor v sporočilu, ki sem ga poslala vsem staršem.
Glede karantene pa ne odločamo v šoli, temveč izključno dajejo navodila na NIJZ, ki jih moramo potem
upoštevati. Učenci devetih razredov imajo več kot polovico ur v manjših učnih skupinah (MAT, SLJ TJA) in
ŠPO, tako da so v tem delu opravičeni nošenja mask in verjamem, da jim bo tako lažje.
2. Imam eno vprašanje glede celodnevne ekskurzije v četrtek. Ali mislijo, da bodo imeli otroci maske na
obrazu 12 ur? In če si jih bodo pravilno namestili po priporočilih NIJZ, koliko jih bodo za to porabili in
kdo jih bo plačal? Ne bi morda te ekskurzije prestavili na pomlad recimo?
Odg. ravnateljice: Ekskurzijo smo prestavili na kasnejši čas. Učenci so o tem obveščeni.
iz 9. c razreda
Kolikor mi je znano, lahko učitelj/-ica zadrži učenca/učenko po pouku (kot vzgojni ukrep). S tem lahko
sprožite dodaten problem, če učenec/učenka hodi po brata/sestro v nižji razred in ga spremlja domov ali
celo, če ga starši zunaj čakamo, da ga odpeljemo domov oziroma na popoldansko dejavnost. Ali bi bilo
možno ta ukrep toliko spremeniti, da bi starše obvestili (beležka pri mlajših, starejši - po mailu) in bi
otrok ostal zadržan po pouku na drug, dogovorjen dan?
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Odg. ravnateljice: razumem, da lahko ukrep sproži dodatne izzive, ki jih je potrebno rešiti. Je pa tako, da je
namen, da otrok neopravljeno delo tisti dan opravi v šoli in le tako lahko ta ukrep doseže tudi vzgojni moment. V
kolikor ima zaradi nedela domače naloge otrok še dodatne izzive, je vzgojni moment še večji, saj verjamem, da
bo ob naslednji priložnosti pomislil tudi na to in tako bolj verjetno naredil naročeno. Sicer zaobide vse
nevšečnosti in vzgojnega momenta ni več.
Kar se tiče mlajšega otroka v OPB, pa lahko v takšnih primerih tudi kontaktirate dežurnega učitelja, ki bo
poiskal vašega otroka. Seveda pa boste morali v takem primeru malo počakati, saj ta naloga za dežurnega
učitelja ne bo prednostna, vam bo pa vsekakor priskočil na pomoč.
iz 9. d razreda
Ali bodo v primeru šole od doma imeli vsi učitelji pouk preko video ur ali bo to prepuščeno odločitvi
posameznika?
Odg. ravnateljice: v primeru izvajanja šole na daljavo, bodo vsi učitelji uporabljali aplikacijo TEAMS za
sodelovanje z učenci in vsi učitelji bodo tudi preko video povezav sodelovali z učenci.
Iz podružnične šole:
iz 4. h razreda
Ena od mamic je pohvalila angažiranost učiteljice v času odsotnosti otroka.
Odg. ravnateljice: hvala za lepo sporočilo. V teh časih je super, da se vsi trudimo iskati najboljše rešitve in
vidimo, ter pohvalimo dobro.
iz 5. g razreda
1. Cesta na Log je, zlasti v območju »med hišami«, zelo ozka, v slabem stanju, brez pločnika, nepregledna
in praktično brez obcestne poti za pešce. Vozniki se večinoma ne držijo omejitve hitrosti na 30 km/h,
nadzor meritve hitrosti pa je zelo redek. Zanima nas, kdaj bo občina zgradila pločnik, ki ga obljublja oz.
se prej poslužila še kakšne druge rešitve (starši in svet staršev je občini že predlagal nekaj možnih rešitev,
npr. postavitev grbin, oznaka z modro črto ...)? Prosili bi, da se vprašanje ponovno pošlje na občino.
Odg. ravnateljice: pošiljam odgovor podžupana g. Marka Čudna in v nadaljevanju naprošam, da se tovrstna
vprašanja naslavljajo na občino ali pa na SPVCP, saj le ti rešujejo to problematiko.
Odg. podžupana: V letošnjem letu je planirano, da se postavita dva ležeča policaja na tej relaciji. Za drugo leto
je v predlogu proračuna projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika ob tej cesti.
2. Ali bi se lahko vprašalo na občino, če bi preučili možnost, da se naredi prehod za pešce na Mavsarjevo
cesto v Notranjih Goricah?
Odg. podžupana: Tu je večji problem saj posegamo v državno cesto. Iz Mavsarjeve ulice, kjer še ni pločnika, bo
verjetno težko umestiti prehod. Bomo povprašali na Direkcijo za ceste, da vidimo, kaj je tu možno narediti.
3. Glede objav slik otrok z Debelega rtiča v kopalkah na netu - meni je to precej moralno sporno glede na
to, da se ve, da je otroška pornografija precej razširjena in glede na to, da sem kupe papirjev izpolnila, da
ne želim fotografij, snemanj in objav mojega otroka, pa je kljub temu slikana in objavljena na netu. Zakaj
so slike objavljene javno in ne dostopne samo staršem?
Odg. ravnateljice: Ja, morda bi lahko uredili tudi tako, vendar v trenutni situaciji iščemo rešitve za izzive, ki so
nam vsem poznani in jih ni konca. Sicer se za nastalo situacijo opravičujem. Očitno smo spregledali prepoved
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objave fotografij, kar se seveda ne bi smelo zgoditi. Prosim, da se gospa obrne na razredničarko, ki bo takoj
uredila, da se slika sname s spletne strani.
Nato je bila dana še beseda posameznemu predstavniku oddelka, ki so izpostavili še naslednje:
 vprašanje je bilo glede izvajanja dejavnosti za zunanje izvajalce, predvsem glede čiščenja in higiene - ga.
ravnateljica je povedala, da zjutraj vse prostore očistijo, razkužijo in prezračijo čistilke, tudi zunanji
izvajalci sami poskrbijo za čiščenje in razkuževanje pripomočkov, da je izpeljano skladno s priporočili
NIJZ;
 predstavnica 8.r je izpostavila nastalo situacijo glede menjave razredničarke med karanteno, saj sploh niso
vedeli, da je nimajo več zaradi bolniške odsotnosti; kasneje so dobili novo, s katero so bili glede na razmere
zadovoljni;
 predstavniki so bili mnenja, da je delo na daljavo bila zelo dobra lekcija učencem, da so se naučili, kako si
organizirati čas za učenje in naloge, dobra napotnica za nadaljnji študij;
 vprašanje karantene - če nekdo v razredu zboli, ali gredo v karanteno samo učenci, ki so bili brez maske, ali
cel razred; v karanteno naj bi šli učenci, ki so bili brez maske in učenec, ki je zbolel, vendar bodo še videli,
kako bo v praksi;
 predstavnike 9.r je zanimalo, kako je bilo z lansko valeto in kako naj bi bilo letos, kaj bo s plesom, in da se
učenci že pripravljajo na plesne vaje;
 največkrat izrečeno vprašanje na seji pa je bilo, kako bo, če se spet zgodi učenje na daljavo in zaprejo šole.
Ga. ravnateljica je povedala, da so zdaj bolj pripravljeni, kot so bili spomladi, da učence izobražujejo, kako
se prijaviti v Teams in ga uporabljati, kje poiskati gradivo oz. kaj napisati. Predvidenih je večje število
videokonferenc in stika z učenci, če se bo le dalo, predvsem pa večji občutek, da vseeno obstaja obveznost
šolanja.
Seja se je zaključila ob 20.40.

