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OSNOVNA ŠOLA KAPELA 

SVET STARŠEV 

KAPELSKI VRH 95 

9252 RADENCI 

 

18. 12. 2020 

Delovodnik: 900-4/2020/4 

 

ZAPISNIK 

2. seje Sveta staršev OŠ KAPELA 

 

ki je potekala dne 18.12.2020 v spletnem srečanju zaradi epidemioloških razmer s pričetkom 

ob 17.00 uri. 

Prisotni na 2.seji sveta staršev: mag. Andreja Strmšek, Mihaela Domanjko, Dušan Domanjko, 

Marko Rantaša, Martina Mlaker, Klavdija Smolko, Vanja Heric, Jasna Farkaš, Mateja Zamuda, 

Tomaž Šic. 

 

Predsednik Sveta staršev OŠ Kapela Dušan Domanjko je predlagal naslednji dnevni red: 

1.Pregled in potrditev zapisnika 1.seje z dne 30.9.2020 

2.Vzgojno-izobraževalno delo na daljavo in aktualne informacije 

3.Pobude,predlogi,vprašanja predstavnikov sveta staršev 

 

K tč.1 

Člani Sveta staršev OŠ Kapela smo potrdili dnevni red in pregledali ter potrdili zapisnik 1.seje 

Sveta staršev OŠ Kapela. 

 

Ktč.2 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je povedala, da sledijo letnemu delovnemu načrtu, ki smo 

ga obravnavali. 

Izvedli so šolo v naravi za 6. in 8.razred. Glede na letni čas, so imeli ugodne razmere in so 

uspešno končali šolo v naravi, brez kakršnih koli težav. 
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Nato pa se je začelo vzgojno-izobraževalno delo na daljavo, kar pomeni delo v spletnih 

učilnicah. Zelo dobro so se pripravili na delo v spletnih učilnicah glede na izkušnje iz 

prejšnjega šolskega leta,ko je potekalo delo na daljavo. 

Že junija so se začeli pripravljati na delo v spletnih učilnicah. Na začetku šolskega leta pa so 

začeli pripravljati tudi učence na delo v spletnih učilnicah. Do odhoda na delo na daljavo, je 

imel vsak razred vsaj 2 uri uvajanja,mlajši učenci še več. 

Kombinirajo delo v živo in s posnetki. Boljši je odziv učencev pri delu v živo. Večkrat se 

namreč zgodi, da učenci posnetkov sploh ne odprejo. Ravnateljica usmerja učitelje, da se pri 

daljšem delu prek videa vključijo tudi gibanje. 

V ta namen sta se dve učiteljici vključili v izobraževanje na to temo(dejavnosti pedagogike  

FIT4KID,ki jo sedaj peljejo že nekaj let),tudi za potrebe dela v učilnici. Učiteljici sta znanje 

prenesli tudi na vse sodelavke in sodelavce. 

Dnevi dejavnosti se prilagajajo delu na daljavo. Glede na vse skupa pa se zavedajo, da je delo 

na daljavo naporno za vse vključene in da je vprašljiva tudi učinkovitost takšnega 

izobraževanja. Kljub vsemu pa se razvijajo tudi določene veščine, ki se sicer ne bi ali bi se 

manj, npr. organizacija časa, samovodenje, samousmerjanje, branje navodil, pisanje, 

prepoznavanje dokazov o svojem delu. 

Zadnji šolski dan na daljavo v tem letu bo 24. 12. 2020 in bo izveden kot športni dan. V okviru 

tega bo čas namenjen tudi šolski proslavi,ki jo je letos pripravil 6.razred.Čas bo namenjen 

tudi oddelčni skupnosti in plesu. Če bo sneg, pa zimskim radostim na snegu. 

V Občini Radenci bo vse osnovnošolske otroke 24.12.2020 obiskal tudi Božiček na domu, vsi 

ostali pa bodo darila prejeli po pošti. 

4.januarja 2021 se poslavlja tudi učiteljica Milena Titan. Poučevanje nemščine bo prevzela 

učiteljica Martina Zelnik, za podaljšano bivanje pa se še izbira med prijavljenimi kandidati. 

Ravnateljica je tudi povedala,da imajo težave z neplačniki. 

Ravnateljica je pohvalila predsednika sveta staršev pri vztrajnosti in pogumu, ki prispevata k 

temu, da se vlaga tudi v OŠ Kapela. Včeraj 17. 12. 2020 so se začela dela za izgradnjo nove 

telovadnice pri OŠ Kapela,ki jo vsi že nestrpno pričakujemo. 

Občina je uredila tudi vetrolov. 

Naročili so tudi luči za jedilnico,ki jih je zamenjal hišnik. 

 

KTČ.3 

Ravnateljica se je zahvalila tudi dr. Martini Mlaker. Izjemno je vesela in pomirjena, da je naša 

šolska zdravnica prav dr. Martina Mlaker, ker čeprav ni fizično prisotna, se čuti da je in da jo 

lahko vedno, ko jo potrebujejo, pokličejo za nasvet ali mnenje. Vedno se odzove na pomoč. 
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Ravnateljica jemlje zadeve od samega začetka z vso odgovornostjo, kljub temu, da si je vmes 

že nakopala kakšne konflikte, vendar bo temu sledila tudi v prihodnje! 

Naredila bo vse,kar je možno,da bi zagotovila čim boljše pogoje za delo. Žal pa ne more 

zagotoviti, da prenosa okužbe v šoli ne bo. 

Ravnateljica se zahvaljuje otrokom, staršem, skrbnikom za okraske za stekla in smrečico. 

Zahvala in pohvala gre tudi staršem za odgovoren pristop .Razen nekaj izjem,so otroci smeli 

nositi zaščitne maske in so hodili v šolo samo zdravi otroci. 

Ravnateljica se zahvaljuje za sodelovanje, razumevanje, povratne informacije, konstruktivne 

kritike, ki so namenjene razvoju šole. Vsem želi mirne praznike, zdravo in zadovoljno novo 

leto. 

Predstavniki so izpostavili naslednje: 

Predstavnica sveta staršev deli mnenje, da je potrebno in nujno vztrajati, da vsi spoštujejo 

ukrepe, saj je le-to način, da zavarujemo eden drugega. Sodelovanje s šolo ocenjuje kot 

dobro. 

Izpostavi, da je naša majhnost, v tem primeru prednost, saj je lažje organizirati zadeve na 

način, da sledimo ukrepom. 

Mnenje podpre tudi predsednik sveta staršev. Vsaka sam mora poskrbeti za zaščitno 

vedenje. 

Vprašanja so se nanašala na načrte za 9. razred in sicer glede informativnih dni za vpise v 

srednjo šolo. 

Predstavnica sveta staršev poda mnenje, da se otroci izgubijo pri iskanju videokonferenc, saj 

je veliko starih obvestil. Predlaga, da bi »stisnili« stara obvestila. Predstavi tudi pomislek, da 

je 20 minut premalo za malico, če si jo otrok pripravlja sam. Predlaga, da bi časovno 

prilagodili malico. 

Bilo je podano tudi mnenje, da je preveč videokonferenc na dan in, da so predolge. 

Predstavnica sveta staršev meni, da je spletno izobraževanje slab nadomestek šole in upa, da 

bo v šoli več časa namenjenega ponavljanju. Prosi, da se učitelji trudijo in delajo z učenci še 

bolj kot običajno. 

Ravnateljica je povedala, da so za delo na daljavo izposodili 15 naprav. 

Urnik je prilagojen delu na domu. 

Druga seja Sveta staršev OŠ Kapela se je končala ob 18.00 uri 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta staršev OŠ Kapela: 

Mihaela Domanjko        Dušan Domanjko 


