
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 

z dne 10. 6. 2020 

 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Renata Šiler. Seja se je začela ob 18. uri v 

telovadnici. Lista prisotnosti je priložena. 

 

DNEVNI RED: 

1.     Predstavitev pouka na daljavo zaradi koronavirusa 

2.     Potrditev seznama učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21 

3.     Razno 

 

Ad 1 

Ravnateljica Fani Bevk je pripravila poročilo, ki je sestavni del tega zapisnika. Odgovorila je 

tudi na dodatna vprašanja. Odgovori so prav tako priloženi kot sestavni del tega zapisnika. 

 

Ad 2 

Svet staršev se strinja s seznamom učbenikov in (samostojnih) delovnih zvezkov (DZ) za 

šolsko leto 2020/21. Učbenikov se ne kupuje, ker jih dobijo iz učbeniškega sklada.  

 

Samostojna DZ GUM in DKE za 7. in 8. razred sta bila izpostavljena kot najbolj 

problematična. Učiteljici teh predmetov sta podali argumentiran odgovor, zakaj ju 

potrebujejo. Oba odgovora sta sestavni del zapisnika. 

SKLEP: Svet staršev podaja pozitivno mnenje k ceni DZ. 

 

Ad 3 

Vprašanje valete 

Valete letos ne bo. Priporočila ministrstva v okrožnici so bila, naj se učitelji od devetošolcev 

poslovijo na drug primeren način. Prav velike želje učencev po pripravi kulturnega programa 

ni bilo, starši pa tako niso vabljeni. V četrtek, 11. 6., bo tehniški dan s fotografiranjem, 

plesnimi delavnicami, družabnimi igrami, manjšo pogostitvijo. Podelitev spričeval, priznanj 

in nagrad bo v ponedeljek. 

  

Šolska zobna ambulanta 

Začela je delovati v posameznih dneh, se torej počasi odpira z isto zobozdravnico. Starši se 

lahko z vprašanji obračajo na Zobno polikliniko Kranj. 

 

Šola v naravi za 4. razrede  

Odpade. Naslednje leto jo nadomestijo. Smučarska šola za 5. razrede pa se bo potem spet 

premaknila za eno leto. 

 

Gradbeno dovoljenje 

Kranjska občina je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo telovadnice, dodatnih učilnic in 

za ureditev zunanjega igrišča. Gradbeno dovoljenje je že pravnomočno. Dela naj bi se začela 

prihodnjo pomlad. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.15. 

 

                                                                                              Zapisala:  Ana Vučina Vršnak 

 


