
POČITNIŠKO VARSTVO - v LDN1718 ni predvidenega počitniškega varstva. A bo 
šola počitniško varstvo v šolskem letu 2017/2018 nudila? Katere termine? Katerim 
razredom bo počitniško varstvo ponujeno? Želja staršev je: 

- da se počitniško varstvo organizira smiselno (je prilagojeno delovniku 
povprečnega starša), 

- da se počitniško varstvo ponudi staršem na MŠ in POŠ (le to se lahko izvaja na 
eni lokaciji), 

- da se v varstvo lahko vključijo tudi otroci višjih razredov in ne samo prvošolci, 
- da je obveščanje s strani šole pravočasno. 

(Jana Isoski, 19. 9. 2017): Počitniško varstvo bo v šolskem letu 2017/18 organizirano 
za učence prve triade v času jesenskih, zimskih in prva dva tedna poletnih počitnic. 
Organizirano bo od 7.00 do 16.00 in bo potekalo na matični šoli, tako za učence MŠ 
in POŠ. Za izvajanje počitniškega varstva mora biti dnevno prijavljenih najmanj 5 
otrok. Glede na število prijavljenih otrok bomo pripravili urnik dejavnosti. Poskrbeli 
bomo za raznolike dejavnosti. Starše prijavljenih otrok bomo o organizaciji 
počitniškega varstva pravočasno obvestili. 

(Damjan Štrus, 19. 9. 2017): Počitniško varstvo ne sodi niti v obvezen niti v razširjen 
program šole. MIZŠ pravi, da ga šola ni dolžna izvajat-niti zanj ne namenja nobenih 
finančnih sredstev. Kakšno je mnenje sveta staršev glede plačila tega programa? Na 
tem področju je zelo dejavna osnovna šola v Celju, ki zaračunava dan varstva po 7 
EUR za učence šole in 10 EUR za učence, ki niso vpisani na šolo izvajalko. Šola za 
namen počitniškega varstva dobi tudi sredstva iz občinskega proračuna (če so moje 
informacije verodostojne).  

Vprašanje oz. pobuda iz MŠ: 

DELJENJE OTROK V POPOLDANKEM VARSTVU - Izpostavila bi deljenje otrok v 
popoldanskem varstvu na MŠ v četrtem razredu. Glede na to, da smo morali starši že 
v prejšnjem šolskem letu izpolniti kdo izmed otrok bo potreboval popoldansko 
varstvo, je šola vedela, koliko otrok bo, se pravi bi morali imeti otroci iz določenega 
razreda varstvo skupaj. Ne strinjam se, da se deli naš razred. 

(Jana Isoski, 19. 9. 2017): Glede na število prijavljenih otrok smo s strani MIZŠ-ja 
dobili določeno število ur za izvajanje OPB-ja (3,8 oddelka). Glede na te ure smo 
morali razdeliti učence v heterogene skupine. Pri tem smo upoštevali predloge 
razrednikov, urnike vseh dodatnih dejavnosti za vse razrede od 1.-5. ter urnike 
učiteljev. 

(Damjan Štrus, 19. 9. 2017): Število ur OPB-ja se je zmanjšalo, število učencev na 
OŠ Gradec pa povečalo. Posredujem izsek iz okrožnice MIZŠ: »Pri oblikovanju 
oddelkov podaljšanega bivanja je potrebno upoštevati, da se sočasno z izvajanjem  
podaljšanega bivanja učenci vključujejo tudi v druge dejavnosti: dopolnilni in dodatni 
pouk, neobvezne izbirne predmete, interesne dejavnosti, pevski zbor, oblike dodatne 
strokovne pomoči in druge projektne dejavnosti, ki so prav tako financirane iz javnih 
sredstev (okrožnica 9. 5. 2017)«.  



Zaradi precej različnega števila učencev v oddelkih (posebno 4. R je številčnejši), so 
posledično tudi skupine OPB različnega števila in je normativ nekje presežen, drugje 
pa ni. Heterogena skupina je v primeru zagotovitve normalnih pogojev za izvajanje 
programa OPB zelo smiselna rešitev. Ob tem smo upoštevali tudi dejstvo, da so na 
vseh POŠ skupine OPB heterogene in dobro delujejo. 

Vprašanja in pobude iz POŠ Hotič: 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI -  Termin v decembru (od 18.12. do 22.12) se nam zdi 
neprimeren čas (čas različnih prireditev, nastopi otrok) in zimovanje je planirano brez 
spremstva matične učiteljice. 

(Jana Isoski, 19. 9. 2017): V CŠOD za 4. razrede smo se prijavili 21. 4. 2017. V 
prijavnici smo navedli, da si želimo termin od 9. 10. do 13. 10. 2017 oz. 16. 10. do 
20. 10. 2017. Glede na število učencev so nas razdelili na dva termina. Žal so bili 
izbrani termini v nasprotju z našimi željami. Število spremljevalcev določimo glede na 
število vseh prijavljenih. Pri izbiri učiteljev upoštevamo tudi število učencev - 
četrtošolcev na posamezni podružnični šoli.  

IZBIRNI PREDMET - Težava, ker starši prepozno izvemo kateri predmet je izbran, 
glede na to kar je bilo ponujeno. Zavedamo se, da je na POŠ manjše število otrok in 
potem je še večja težava pri izbranih vsebinah. Predlagamo kakšne predstavitve, 
smernice poteka izbirnega predmeta, pa bo mogoče lažja odločitev, ….    

(Jana Isoski, 19. 9. 2017): Predlog je smiseln in ga bomo upoštevali. Pred 
odločanjem za naslednje šolsko leto bomo na skupnem roditeljskem sestanku, 15. 3. 
2018, za starše 3., 4. in 5. razredov pripravili predstavitve neobveznih izbirnih 
predmetov. Nato bomo izvedli informativno prijavo, na osnovi katere bomo ponudili 
samo tiste predmete, za katere bo največ zanimanja in s tem zožili izbor. Učenci 
bodo že ob koncu pouka vedeli, kateri NIP se bo na šoli izvajal in kateri NIP se bo na 
POŠ v prihodnjem šolskem letu izvajal. 

(Damjan Štrus, 19. 9. 2017): Danes smo imeli tudi aktiv vodij POŠ, ki so načrt 
predstavitev NIP potrdili.                           

PITNIK-AVTOMAT - V Hotiču bo še kakšno leto voda nepitna (nepitna je že leto in 
pol). Ali je dovolj 2x letni pregled pitnika-avtomata, ki vodovodno vodo prefiltrira in iz 
katerega potem otroci pijejo vodo? 

(Damjan Štrus, 19. 9. 2017): Vodja POŠ Hotič je prejela (ustno) zagotovilo s strani 
lastnika pitnika oz. upravljalca storitve, da je 2-kratni letni pregled pitnika dovolj, ker 
v vodi niso fekalije, ampak samo nečisti delci. Vzorec vode je bil odvzet 17. 10. 2016, 
12. 12. 2016 ter 24. 5. 2017; jemal jih je NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano). Jutri bo vodja POŠ kontaktirala gospo, ki je pristojna za odvzem 
vzorca in jo ponovno poprašala o omenjeni problematiki. Servis pitnika je bil 
opravljen v preteklem tednu. 



PRIMER DOBRE PRAKSE -  Pohvalil bi objavo tekmovanj ki je bilo objavljeno  na 
začetku šolskega leta s priloženimi povezavami do kontaktov oseb, ki so zadolžene za 
določeno tekmovanje. 

(Jana Isoski, 19. 9. 2017): Odgovor: Seznam vseh tekmovanj je objavljen v šolskem 
rokovniku (datumi, koordinatorji). Natančnejše predstavitve tekmovanj pa na spletni 
strani šole pod Naša šola/Tekmovanja. Na tem mestu se med šolskim letom 
objavljajo dosežki učencev. 

(Damjan Štrus, 19. 9. 2017): Vsaka objava na spletni strani se pojavi tudi na 
časovnici šolskega FB profila tako, da je možno obvestila ažurno spremljati tudi tam. 


