Datum: 23. 9. 2021

ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev Srednje tehniške šole-Šolski center Kranj (v nadaljevanju STŠ ŠC),
ki je bila v četrtek, 23. 9. 2021, ob 17.30 uri na daljavo prek Zooma
Prisotni: na 1. seji Sveta staršev za šolsko leto 2020/ 2021 je bilo prisotnih 29 predstavnikov
Sveta staršev. Seznam prisotnih se nahaja v arhivu tajništva šole.
DNEVNI RED:
1.
Potrjevanje zapisnika prejšnje seje
2.
Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2021/22
3.
Obravnava Pedagoškega poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto
2020/21
4.
Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22
5.
Pregled organizacijske in pedagoške problematike
6.
Predlogi, pobude, vprašanja
Sejo Sveta Staršev v šolskem letu 2021/22 je sklical in v nadaljevanju do izvolitve
predsednika Sveta staršev vodil ravnatelj STŠ ŠC, Aljaž Rogelj.
K 1. TOČKI
Ravnatelj preveri prisotnost predstavnikov Sveta staršev in ugotovi sklepčnost, zato se seja
lahko prične.
Ravnatelj pove, da so člani Sveta staršev po elektronski pošti prejeli predlog zapisnika 1. seje
Sveta staršev iz šolskega leta 2020/2021. Vpraša po morebitnih pripombah. Nekaj članov
Sveta staršev pove, da v lanskem šolskem letu niso bili člani Sveta staršev in tako niso
prisostvovali seji, na katero se nanaša obravnavani predlog zapisnika, zato se bodo
glasovanja o potrditvi predlaganega zapisnika vzdržali.
Ravnatelj v glasovanje poda predlog sklepa.
Svet staršev sprejme:
Sklep št. 1: Zapisnik 1. seje Sveta staršev iz šolskega leta 2020/2021 se potrdi.
K 2. TOČKI
Ravnatelj pove, da Svet staršev vsako šolsko leto imenuje predsednika in namestnika
predsednika Sveta staršev. Predstavnika Sveta staršev v Svetu Zavoda se v letošnjem šolskem
letu ne imenuje, ker je bil za 5-letni mandat imenovan že lani.
Člani Sveta staršev se dogovorijo, da bodo za predsednico Sveta staršev predlagali Zdenko
Stevanović in za namestnika predsednika Sveta staršev Matjaža Šmauca. Zdenka Stevanović
in Matjaž Šmauc s kandidaturo soglašata.
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Ravnatelj v glasovanje poda predlog sklepa.
Svet staršev sprejme:
Sklep št. 2: Za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 se imenuje Zdenko
Stevanović. Za namestnika predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 se imenuje
Matjaža Šmauca.
Ravnatelj čestita predsednici in namestniku predsednika Sveta staršev za njuno imenovanje.
Predsednica Sveta staršev prevzame vodenje seje.
Člani Sveta staršev in ravnatelj se dogovorijo, da se bo na spletni strani šole dodal zavihek z
naslovom Svet staršev, v katerem se bo objavila dokumentacija, vezana na Svet staršev
(poslovnik, zapisnik, letni načrt dela...). Vsi prisotni člani Sveta staršev se strinjajo, da se jim
informacije v zvezi s Svetom staršev v tem šolskem letu lahko pošiljajo na njihov zasebni
elektronski naslov, ki se hrani v arhivu šole. Člani Sveta staršev in ravnatelj se dogovorijo, da
bodo v šoli preučili možnost, da se članom Sveta staršev omogoči uporabo e-učilnice v
Teamsih, saj bi jim bila na ta način omogočena možnost hitrega medsebojnega
sporazumevanja v skladu z GDPR.
K 3. TOČKI
Predsednica Sveta staršev besedo preda ravnatelju. Ravnatelj članom predstavi Pedagoško
poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22.
Ocenjuje, da so v kolektivu dobro pripravljeni na morebiten pouk na daljavo.
V preteklem šolskem letu se je šola lahko pohvalila z dvema zlatima maturantoma, ki sta oba
dosegla vse možne točke. Letošnje šolsko leto zaenkrat poteka po modelu B, v katerem so
tekmovanja, ekskurzije in podobno odsvetovani. Na šoli beležijo velik prirast dijakov. Število
dijakov že presega prostorske omejitve šole. Za dijake 4. letnikov bo tudi letos organiziran
Karierni dan, ki se ga običajno udeleži okvirno 20-30 delodajalcev.
V letošnjem šolskem letu se v skladu s spremembo Zakona o srednjem poklicnem in
strokovnem izobraževanju dijaka iz šole lahko izključi med drugim tudi zaradi neopravičenih
odsotnosti od pouka, če dijak v šolskem letu neopravičeno manjka 35 ur ali več.
Za dijake v programih, ki trajajo 4 leta ali 3+2 leti, se šolanje zaključi z eksterno poklicno
maturo. Za dijake v triletnih programih se šolanje zaključi z internim zaključnim izpitom.
V preteklem šolskem letu so v šoli zaznali določen porast spletnega nasilja. Pristojni organi so
pri identifikaciji oseb, ki izvajajo takšno nasilje, izredno učinkoviti in jih hitro izsledijo.
Šola dobro sodeluje tudi z Dijaško skupnostjo. V preteklem šolskem letu so se med drugim
pogovarjali o šolski malici, šolskem radiu in šolskih puloverjih.
Šola je zelo naklonjena izvajanju Erasmus+ projekta mobilnosti v tujini. Vsak dijak, ki se želi
prijaviti, je dobrodošel. V šoli se bodo zelo potrudili za izvedbo projekta, če bodo le razmere
to dopuščale.
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Razlog za menjavanje urnika (štirikrat letno) je fluktuacija dijakov v podjetja v okviru
opravljanja prakse.
Razprava
Članica Sveta staršev izpostavi, da je bilo v preteklem šolskem letu precej težav z
ocenjevanjem pri elektrotehniki. Ravnatelj pove, da je bila šola s tem seznanjena in je izvedla
ustrezne postopke, ki jih tudi podrobneje pojasni.
Članica Sveta staršev izpostavi, da so bila nekatera gradiva (k 3. in 4. točki) za današnjo sejo
članom Sveta staršev podana šele na sami seji. Člani Sveta staršev in ravnatelj se dogovorijo,
da bodo gradiva v bodoče članom Sveta staršev poslana pred sejo, in sicer vsaj v osnutku, če
ni možno drugače.
Predsednica Sveta staršev v glasovanje poda predlog sklepa.
Svet staršev sprejme:
Sklep št. 3: Svet staršev se seznani s Pedagoškim poročilom o realizaciji letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2020/21.
K 4. TOČKI
Predsednica Sveta staršev besedo preda ravnatelju.
Ravnatelj predstavi letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22.
Na šoli so letos zaposlili 13 novih učiteljev. Poleg pomočnice ravnatelja imamo letos še
pomočnika ravnatelja. V letošnjem šolskem letu se je število dijakov glede na preteklo leto
povečalo za več kot 100. Šola je zaradi zelo velikega zanimanja, ki presega njene zmožnosti,
morala omejiti vpis za štiri programe.
Šolsko leto bo za dijake četrtih letnikov trajalo do 20. 5. 2022, za dijake ostalih letnikov pa do
23. 6. 2022.
4. oktobra se bo predvidoma prešlo na toplo malico.
Za to šolsko leto sta predvidena dva roditeljska sestanka (15. 9. in 20. 1.) in tri seje Sveta
staršev (23. 9., 26. 1. in 23. 6.). Skupnih terminov za govorilne ure zaradi znanih razmer ne
bo. Govorilne ure se bodo izvajale tako, da bo starš razredniku podal pobudo, razrednik pa
mu bo predlagal termin.
V šoli si zelo želijo, da bi bil maturantski ples izveden, zato delajo vse tako, kot da bo do
izvedbe prišlo, ne vedo pa, ali bo izvedba takrat dejansko možna.
STŠ ŠC je ena izmed petih šol v Sloveniji, ki bo v kratkem prejela certifikat Digitalna šola.
Razprava
Več članov Sveta staršev šoli čestita za certifikat Digitalna šola.
Član Sveta staršev izpostavi, da je zaključek za zadnje letnike v preteklem šolskem letu
potekal v petek, po spričevala pa so prišli v ponedeljek. Vpraša, ali bi bilo možno oboje izvesti
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na isti dan. Ravnatelj odgovori, da bodo v šoli to možnost preučili, kar tudi podrobneje
razloži.
Članica Sveta staršev izpostavi, da je bilo lani na šoli samo individualno fotografiranje
dijakov, skupinskih fotografij pa ni bilo. Vpraša, če je možno, da se v letošnjem šolskem letu
razred fotografira tudi skupaj, na primer zunaj. Ravnatelj pove, da je bil takšen tudi predlog
Dijaške skupnosti, zato so to možnost preverili pri izvajalcu storitve fotografiranja (Foto
Čebron). Izvajalec je odgovoril, da lahko izvede samo individualno fotografiranje. V šoli so se
odločili, da sodelovanje z njim za individualno fotografiranje nadaljujejo, hkrati pa šola sama
izvede še skupinsko fotografiranje, ki bo potekalo zunaj.
Članica Sveta staršev meni, da se je večina učiteljev v lanskem šolskem letu uspešno
prilagodila pouku na daljavo, medtem ko pri pouku slovenščine tega ni zaznala. Izrazi upanje,
da bo v letošnjem šolskem letu v primeru šole na daljavo le temu bolj prilagojen tudi pouk
slovenščine, saj je konec koncev slovenščina tudi eden izmed maturitetnih predmetov.
Ravnatelj pove, da se v šoli omenjenih odstopanj zavedajo in se trudijo, da bi jih odpravili.
Član Sveta staršev vpraša, ali bi bilo možno, da bi imeli dijaki četrtih letnikov spet možnost
ekskurzije Balkan Ekspres. Ravnatelj pove, da bi bilo to morda možno, če bodo razmere to
dopuščale.
Članica Sveta staršev vpraša, kaj je v primeru šole na daljavo možno ukreniti, če ima kateri od
dijakov težave z internetno povezavo. Ravnatelj pove, da je šola v preteklem šolskem letu
dijakom iz socialno šibkejših družin razdelila 100 računalnikov, ki so sedaj v fazi vračanja in
bodo tako dijakom po potrebi ponovno na voljo. Za dijake, ki so šoli izrazili težave z
internetno povezavo, je Zavod RS za šolstvo poslal USB modeme, tako da je bilo za to
poskrbljeno.
Članica Sveta staršev meni, da je za manjše število karanten morda zaslužno prav
samotestiranje in bi ga bilo zato morda smiselno nekoliko bolj vzpodbuditi. Ravnatelj meni,
da je samotestiranje odlična prostovoljna možnost, ki jo imajo dijaki na voljo.
Članica Sveta staršev izpostavi, da je pouk v lanskem šolskem letu večinoma potekal na
daljavo, pri čemer pa so bile najave velikokrat pozne, v kolikor so sploh bile, včasih so prve
ure odpadle in se je pouk začel šele ob desetih ali enajstih. Meni, da je tudi v okviru šole na
daljavo smiselno ohranjati določen ritem dela, saj je sicer ob vrnitvi v šolske klopi šok morda
prevelik. Vpraša, če se bo v letošnjem šolskem letu to kaj bolj nadzorovalo. Ravnatelj
odgovori, da so bili v lanskem šolskem letu starši v tem okviru deljenih mnenj, saj je del
staršev menil, da so dijaki preobremenjeni, drugi del pa je imel drugačno mnenje. Pove, da
bo v tem šolskem letu v primeru šole na daljavo nadzor v tem okviru večji in da si bodo v šoli
prizadevali, da bo dijakom znan urnik za naslednji teden.
Predsednica Sveta staršev v glasovanje poda predlog sklepa.
Svet staršev sprejme:
Sklep št. 4: Svet staršev potrdi Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22.
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K 5. TOČKI
Predsednica Sveta staršev odpre razpravo.
Članica Sveta staršev vpraša, ali gre v primeru karantene domov cel razred ali morda samo
necepljeni dijaki. Ravnatelj odgovori, da gre domov cel razred. Pove, da ni pravne podlage,
po kateri bi šola lahko dijake spraševala po njihovem zdravstvenem statusu.
Članica Sveta staršev vpraša, kdaj bo sistematski pregled, vezano na navedbo v Pravilniku za
izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, da je cepljenje del
preventivnih pregledov dijakov do dopolnjenega 19. leta starosti v prvem in tretjem letniku
srednje šole, pri čemer zdravstvo ni dolžno spraševati za dovoljenje staršev otrok po
dopolnjenem 15. letu starosti. Druga članica Sveta staršev opozori, da širjenje panike ni na
mestu. Pove, da navedeno cepljenje poteka po sprejetem programu cepljenja, v katerem pa
zagotovo ni cepljenja proti koronavirusu. Predlaga, da se raje usmerjajmo na vzpodbujanje
samotestiranja – več pozitivnih primerov, kot jih bomo prestregli, manj karanten bomo imeli.
Član Sveta staršev izpostavi, da se je v preteklem šolskem letu zgodilo, da je bilo v veliki
telovadnici hkrati pet razredov dijakov. Vpraša, ali bi bilo morda smiselno, da se uvede
dvoizmenski urnik, s čimer bi lahko rešili vprašanje prostorske omejitve. Ravnatelj pove, da
izkušnje na drugih šolah kažejo, da je uvajanje dvoizmenskega pouka povečalo
nezadovoljstvo staršev, dijakov in učiteljev, ovira pa so tudi prevozi v popoldanskem času.
Član Sveta staršev vpraša, če glede na to, da bo šola dobila certifikat Digitalna šola,
razmišljajo tudi o morebitni uvedbi enega povsem digitalnega razreda. Ravnatelj pove, da so
razmišljali o tem in da se bo, v kolikor bo ministrstvo ta projekt objavilo, šola k projektu
prijavila.
Članica Sveta staršev vpraša, če staršem dijakov iz razreda, ki ga zastopa, lahko pošlje
povzetek današnje seje, glede na to, da bo zapisnik obravnavan šele na naslednji seji Sveta
staršev. Nihče ne izrazi zadržkov glede tega.
Podravnatelj Gašper Strniša predstavi delo šolskega sklada, način zbiranja denarja, stanje na
računu in v grobem tudi glavne skupine artiklov oz. storitev, za katere se je ta denar
porabljal. Pove, da se obetajo spremembe šolske prehrane. V zagotavljanju epidemioloških
omejitev je bila v lanskem šolskem letu dijakom na voljo le hladna malica, kar je bilo predmet
nezadovoljstva, izraženega s strani dijakov in staršev. V letošnjem šolskem letu se bodo v šoli
potrudili, da se zopet zagotovi topla malica.
Članica Sveta staršev meni, da topla malica po drugi strani pomeni za eno uro podaljšan čas,
ki ga dijak dnevno preživi v šoli. Ravnatelj pove, da je bila dodatna ura za toplo malico stalna
praksa, le lansko šolsko leto je bilo izjemno, ta dodatna ura pa dijakom omogoča, da malico v
miru prevzamejo in pojejo. Doda, da so dijaki v šoli največ do 14.40, večinoma pa s poukom
zaključijo že prej. Drugi član Sveta staršev meni, da bi bilo razdeljevanje malice lahko hitrejše,
saj ni potrebno, da imajo čas za malico vsi razredi naenkrat. Ravnatelj pove, da je zaradi
velikega števila razredov težko zagotoviti več terminov za malico. Članica Sveta staršev pove,
da razume, da je pri tolikšnem številu dijakov organizacija malice zahtevna, ni pa
zanemarljivo, da morajo nekateri dijaki-vozači za pravočasen prihod v šolo vstati že zelo
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zgodaj in domov pridejo pozno, kar se bo z dodatnim časom za malico le še podaljšalo.
Ravnatelj pove, da so se o organizaciji malice že veliko pogovarjali, vendar jim doslej boljše
rešitve od obstoječe ni uspelo najti. Članica Sveta staršev vpraša, če bo specifikacija
porabljenih sredstev iz šolskega sklada obravnavana na katerem od organov šole. Ravnatelj
odgovori, da bo specifikacija obravnavana na seji Sveta zavoda, na katero bo vabljena tudi
predsednica Sveta staršev.
K 5. TOČKI
Predsednica Sveta staršev odpre razpravo na temo osnutka poslovnika Sveta staršev, ki so ga
člani Sveta staršev prejeli v sklopu gradiva za današnjo sejo.
Člani Sveta staršev podajo nekaj predlogov za spremembo besedila obravnavanega
dokumenta.
Namestnik predsednika predlaga, da morebitne ostale predloge člani Sveta staršev podajo
po elektronski pošti, ko bo ta vzpostavljena. Predlaga, da se pripombe zbira na primer 14 dni,
morebitne dodatne pripombe pa se lahko podajo na seji, na kateri bo predlog poslovnika
obravnavan. Člani Sveta staršev se strinjajo.
Namestnik predsednika predlaga tudi, da se s potrditvijo predloga zapisnika ne čaka na
naslednjo redno sejo, ampak se predlog zapisnika po odobritvi predsednice Sveta staršev
pošlje v pregled še ostalim članom Sveta staršev in se ga v roku 14 dni obravnava na
korespondenčni seji Sveta staršev. Člani Sveta staršev se strinjajo.

Srečanje je bilo zaključeno ob 20.00 uri.
Zapisala:
Nada Žaberl
Predsednica Sveta staršev
Zdenka Stevanović
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