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Z A P I S N I K 
 

3. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2017/2018 - dopisne, ki je 
potekala od 31.05. do 08.06.2018 

 
 
Na seji je bil sprejet sklep: 
 
Svet staršev OŠ Gradec daje soglasje k predlagani skupni nabavni ceni 
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019. 
 
Odgovori na zastavljena vprašanja:  
 
1. Za 5. razred je cena v MŠ drugačna kot na šoli v Jevnici in Kresnicah. Očitno gre 

za drugačno gradivo oz. gradivo v zmanjšanem obsegu. Tukaj pa se mi poraja 
vprašanje ali gre res za strokoven aktiv ali pa je to odločitev učitelja? Slednje bi 
se mi zdelo sporno.  

Odgovor (Mateja Gorše, 8. 6. 2018): Odločitev glede učbenikov in delovnih zvezkov 
je bila sprejeta na strokovnem aktivu 4. in 5. razreda in sicer preko dopisne seje, ki 
je potekala med 26. 4. 2018 in 14. 5. 2018. Sprejet je bil sklep in seznam gradiv, ki 
ga je vodja strokovnega aktiva, Mateja Gorše, posredovala ravnatelju, 24. 5. 2018. 
Na odločitev glede izbora gradiv so vplivale: 

 specifike dela v čistem ali kombiniranem oddelku, 
 izkušnje učiteljic z uporabo gradiv v tem šolskem letu.  

Pri izboru in uporabi vseh učnih gradiv za učence, učiteljice izhajamo iz veljavnih 
učnih načrtov, tam zapisanih ciljev, standardov znanj in didaktičnih priporočil. 
Učiteljice smo strokovno odgovorne za ustreznost izbora in rabe dodatnih učnih 
gradiv.  
Gradivo, ki ga bodo učenci uporabljali v šolskem letu 2018/19 se bistveno ne 
razlikuje od gradiva, ki je bilo uporabljeno v šolskem letu 2017/18, h kateremu je bilo 
na 4. dopisni seji, v šolskem letu 16/17, s strani Sveta staršev podano soglasje k 
predlagani nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih gradiv.  
 
2. Ali komplet za 1. razred tudi letos financira šola oz. je za starše brezplačen?  
Odgovor (Damjan Štrus, 8. 6. 2018): Stroške delovnih zvezkov krije država. Učenci 
delovne zvezke v vrednosti 30 €, toliko na podlagi vrednosti točke, ki jo vsako leto 
določi država, pripada posameznemu prvošolcu, prejmejo v šoli in jih ob koncu leta 
vrnejo šoli. Vsi ti postopki so določeni s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, 
ki ga je pripravilo ministrstvo za šolstvo. 
 
3. Kako to, da je za 1. razred še vedno predviden celoten komplet Lili in Bine, če je 

ravnatelj na zadnji seji govoril o umikanju delovnih zvezkov v 1. razredu? S tega 
vidika se zdi to povsem nepotreben strošek za šolo (ali starše). 

Odgovor (Alenka Planinšek, 8. 6. 2018): Za ohranjanje delovnih zvezkov Lili in Bine 
smo se odločile, ker nam drugače založba Rokus vzame vse pravice do učbenikov v 
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elektronski obliki in kodo za Deželo Lilibi, v kateri je ogromno vaj, ki otrokom 
omogočajo lažje delo pri pouku in utrjevanje učne snovi (elektronska tabla). Vse 
učiteljice smo mnenja, da je cena enaka, če obdržimo vse štiri delovne zvezke ali pa, 
če naročimo v naslednjem šolskem letu samo samostojni delovni zvezek za 
slovenščino in matematiko. Otrokom pa tudi zelo veliko pomeni, da lahko odprejo lep 
pisan delovni zvezek in se tako počutijo prave šolarje. 
 
4. Kako to, da matična šola Atlas zahteva v 6., POŠ Vače pa šele v 7. razredu. Ker 

pa Atlas vendarle ni poceni, predlagam, da bi se razmislilo o tem, da šola nabavi 
atlase in jih prek učbeniškega sklada daje v izposojo učencem. Ob nabavi večje 
količine bi si šola zagotovo lahko izpogajala precejšen popust. 

Odgovor (Damjan Štrus, 8. 6. 2018): Po pogovoru z učiteljico Bernardo Imperl, ki 
poučuje GEO na POŠ Vače ugotavljam, da so na Vačah pričeli z uporabo Atlasa v 7. 
razredu, ko obravnavajo Azijo, Afriko itd., tako da so učenci v 7. razredu zagotovo 
morali imeli Atlase. V šoli imajo učenci šolske atlase, doma pa morajo uporabljati 
svoje. Ta Atlas na seznamu je namenjen domačemu delu in ga učenec uporablja od 
6. do 9. razreda (uporabljajo ga vsi otroci iz družine, uporabljajo ga tudi v srednji 
šoli, ko se izkaže, da otroci Atlasa ne potrebujejo več, ga lahko družina proda). 
Danes smo se odločili, da bomo sezname poenotili, tako da bomo tudi na Vačah Atlas 
uvrstili na seznam za 6. razred. Zaenkrat sem bolj naklonjen temu, da bi svet staršev 
organiziral izmenjavo Atlasov: družina, ki oceni, da ga ne potrebuje, oceni njegovo 
vrednost in ga ponudi na kakšnem npr. novoletnem sejmu, kjer bi to stojnico združili 
s stojnicami, na katerih so izdelki učencev. 
 

 

Priloge: 

Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv 

 

 
 
Zapisala predsednica Sveta staršev OŠ Gradec:                                               
Nada Golouh 
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