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ZAPISNIK 

2. seje Sveta staršev OŠ KAPELA 

 

ki je potekala dne 29. 11. 2021 s pričetkom ob 16.00 uri v učilnici angleščine OŠ Kapela. 

Prisotni na 2. seji Sveta staršev : Tomaž Šic, Dušan Domanjko, Sebastjan Belak, Martina 

Mlaker, Klavdija Smolko, Suzana Rantaša , Jasna Farkaš, Mateja Zamuda in mag. Andreja 

Strmšek. 

Odsotni: Marko Rantaša 

Predsednik sveta staršev g. Domanjko je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1.seje Sveta staršev, ki je potekala 30.9.2021 

2. Covid ukrepi v šolah in vloga staršev 

3. Pregled opravljenega dela 

4. Pobude, predlogi, vprašanja sveta staršev 

5. Razno 
 

 

K tč.1 

Člani sveta staršev smo 1. zapisnik zadnje seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022, ki je 

potekala 30.9.2021, soglasno potrdili. 

 

K tč.2 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek nam je predstavila načrt, kako se držijo Covid ukrepov v 

OŠ Kapela. Nekaj Covid ukrepov: 

• urnik učencev je nastavljen tako, da se že v osnovi upoštevajo Covid ukrepi, 



• pri športni vzgoji se predmetna stopnja ne srečuje z nižjo stopnjo, sploh v slačilnicah, 

• vsi učenci imajo matične učilnice v pritličju in tako imajo izhod iz nje, saj se lahko med 

krajšimi odmori nadihajo svežega zraka, 

• 6., 7., 8. in 9. razred imajo rezervne učilnice za predmete LUM, NIT, GUM,.., 

• kjer je možno otroci vstopajo v razred iz strani šole ( iz igrišča ), 

• 2. razred stopa skozi glavni vhod, 

• dodatno je zaposlena čistilka v dopoldanskem času, da razkužuje sanitarije, skupne 

prostore, kljuke,… 

• čiščenje telovadnice se opravlja 3 krat dnevno, 

• malico otroci jedo v matičnih učilnicah s spremstvom učitelja,  

• kosilo opravljajo v jedilnici,  v več časovnih intervalih in vsak razred pri svojem delu 

miz v jedilnici, 

• zračenje učilnic je na 20 min 

• jutranje varstvo otroci počakajo vsak v svoji učilnici in z dežurnim učiteljem, 

• popoldansko varstvo poteka v ločenih učilnicah, 

• otroci, ki hodijo na avtobus se dnevno beleži, zaradi morebitne okužbe in posledično 

nato karantene, 

• v primeru pouka na daljavo se učno gradivo naloži v spletno učilnico in dodatne 

razlage dobijo učenci poreko ZOOMa 

• zaposleni so cepljeni, ostali, ki niso cepljeni se testirajo, 

• vsi zaposleni imajo dovoljenje, da zunanje obiskovalce preverijo za PCT pogoj, 

• v šoli so imeli več razredov v karanteni,  

• ogromno se izvaja nadomeščanj, 

• g. Primož Rakovec je učencem pokazal kako se samo testira, 

• otroci so lepo sprejeli samotestiranje,  

• v začetku so bili odsotni 4 učenci, ki so se po manj kot enem tednu vrnili v šolo, 

• otroci pozabljajo teste ( nekaj jih ima šola v rezervi in jih dajo učencem ), 

• prisotni učitelji pri testiranju vodijo evidenco testiranj, 

• ravnateljica je imela nekaj težav s samotestiranjem in nošenjem mask s starši v nižji 

stopnji, vendar se je po pogovoru zadeva rešila v dobrobit vseh, 

• v primeru pozitivnega rezultata se starše obvesti do 9h zjutraj  in z otrokom počaka 

eden od učiteljev, da ga preda staršu.  

• zaščitno masko nosijo vsi učenci in zaposleni v šoli, tudi cepljeni in preboleli.  

G. Domanjko je postavil vprašanje ali se je potrebno samotestiranje tudi cepljenim in  

prebolelim otrokom? Ravnateljica mag. Andreja Strmšek odgovarja, da ne, če pa otrok kaže 

znake Covida pa se obvesti starše, ki ga peljejo na testiranje PCR.   

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek še posebej pohvali starše, da v šolo ne pošiljajo bolnih 

otrok.  

SKLEP Ktč2 

Zahvalili smo se ravnateljici mag. Andreji Strmšek za dobro načrtovan in izveden plan zaščite 

za otroke pred okužbo Covid.  



Ktč.3 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je člane sveta staršev seznanila z opravljenim delom do 

sedaj: 

• izvedel se je plavalni tečaj za 1., 2. in 3. razred, 

• plavanje za 6. razred je prestavljeno na spomlad oz. za boljše Covid razmere, 

• izvedli so šolo v naravi za 5., 6. in 8. razred, 

• izvedla se je zdravstvena vzgoja za vse učence, 

• učence je obiskala kineziologinja, 

• izvedla se je nabirka hrane za pse in mačke, za katere ni poskrbljeno. V vseh razredih 

smo izvedli delavnice prostovoljke Društva za zaščito živali Pomurja. 

• 9. razred je obiskal Cankarjev dom v Ljubljani,  

• ogled predstave v Murski Soboti, ki je bila predvidena za 12. 11. 2021 je prestavljena, 

• Obeležujemo mednarodno pomembne dni. 1. razred je z nasmehom pozdravil vse 

zaposlene ( izdelali so posebno risbico z lepimi misli in predali zaposlenim v šoli ), 

• v znak podpore sladkornim bolnikom, je bil vhod šole osvetljen z modrimi lučkami, 

• 1. 12. 2021 bo prižig lučk na šoli, 

• med učenci in zaposlenimi so se zbirale ideje za jedilnik, ki bodo predstavljene na 

sestanku komisije za prehrano., 

• pogovorne ure potekajo na daljavo, preko telefona, ZOOMa, v primeru da se izvede 

pogovorna ura v prostorih šole se mora upoštevati pogoj PCT. 

• 3. razred smo prijavili na poskusno nacionalno preverjanje znanja 

• ravnateljica želi, da ko nastane v šoli ali izven nje problem, ki se tiče šole in 

zaposlenih, da se to reši pri zaposlenih in ravnateljici in ne na družbenih omrežjih kot 

so facebook, instagram,…, 

• delavnica g. Kramlja je bila slabo obiskovana, kar ravnateljico zelo skrbi, 

• 25. 12. 2021 bo dan odprtih vrat telovadnice, 

• otvoritev telovadnice je predvidena 31.1.2021,  

• učiteljica Nina Šulin je dala odpoved zaradi nove službe bližje domu.  

 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek se zahvaljuje staršem za aktivno sodelovanje. Zahvaljuje 

se g. Marku Rantaša za podarjeno pijačo učencem, ki so šli v šolo v naravi. Zahvaljuje se g. 

Dušanu Domanjku za aktivno sodelovanje in zastopanje na Občini Radenci. Zahvaljuje se tudi 

ga. Martini Mlaker za spremljanje šole skozi dve vlogi – kot predstavnica in kot šolska 

zdravnica. Zahvaljuje se tudi g. Tomažu Šicu za predloge glede uredite škarpe in zelenice pri 

vrtcu. 

Ravnateljica mag, Andreja Strmšek nam predstavi problematiko otrok na družbenih 

omrežjih. Predvsem nam nadzorno pokaže serijo/igrico Squid Game, ki jo baje otroci gledajo. 

V igri/seriji so predstavljene predvsem igre z  izzivi o smrti ljudi oz. » klanju« ljudi. Poziva nas 

starše, da apeliramo na starše naših otrok, da naj ne dovolijo otrokom gledati teh serij na 



TV/igric, saj otroci velikokrat iz raznih igric v realnosti preizkušajo te neprimerne stvari ter se 

preizkušajo nad izzivi.  

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek omeni, da se je spremenil zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, v členu, ki se nanaša na šolski sklad. V šolskem skladu 

morajo biti pravila. Šolski sklad se lahko nameni socialni problematiki. Po novem se lahko v 

šolski sklad nameni 0,3 % dohodnine.  

SKLEP Ktč3 

Ravnateljici mag. Andreji Strmšek smo se zahvalili za izvedbo do sedaj opravljenega dela. 

Zahvalili smo se, da nas je opozorila na to igrico Squid Game nad katero smo bili starši sveta 

šole zgroženi in smo ji obljubili, da bomo o tem obvestili ostale starše.  

 

Ktč.4 in Ktč.5 

V tej točki je nekaj besed povedala ga. Klavdija Smolko, ki je predstavnica sveta staršev v 

regiji. Povedala je da se vsi učitelji in ravnatelji srečujejo s podobnimi problemi.  Dejala je da 

naj pozitivno pristopamo k Covidu in da naj starši pomagamo pri upoštevanju ukrepov in 

nalogam učiteljev.  

Nekateri starši so si postavljali vprašanja zakaj njihovi otroci domov hodijo utrujeni, zakaj jim 

pri testu zmanjkuje zraka, če je to od maske?  Pri tem odgovoru nam je precej pojasnil dala 

ga. Martina Mlaker, ki je pediatrinja v zdravstvenem domu Gornja Radgona in naša šolska 

zdravnica.  Razložila nam je, da z maskami ni nič narobe, da so ustrezne in da je to verjetno 

posledica premalo zaužite tekočine in da bi to lahko bilo psihične narave. Tu še ravnateljica 

pojasni, da je preko maske oteženo govorjenje. Posebej se slabo razume otroke, ki imajo 

oteženo govorjenje, ne vidi se komunikacija in mimika obraza. To se dogaja pri zelo veliko 

otrocih, zato prosi ravnateljica mag. Andreja Strmšek, naj opozorimo starše, da bi otroci 

obiskovali logopeda.  

 

Še vedno pa starši prosimo, da bi bilo več pisanja in branja, da jih učitelji naučijo osnovne 

zgradbe zgodb z uvodom, jedrom in zaključkom. Ne vidimo smisla pisanja miselnih vzorcev z 

eno besedo, če pol otroci ne vedo kaj bi z njo. Naj raje pišejo v celotnih stavkih in si naredijo 

izpiske.  

 

SKLEP Ktč.4 in Ktč.5 

Starši se zahvaljujemo za izčrpne podatke o Covid ukrepih v šoli in hvala vsem prisotnim, za 

izčrpne odgovore in pozitivne misli.  

Druga seja Sveta staršev se je končala ob 17.45 uri. 

Zapisala:        Predsednik sveta staršev: 

Mateja Zamuda      Dušan Domanjko 


