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GIMNAZIJA BREŽICE 
SVET STARŠEV 

TRG IZGNANCEV 14 

8250 BREŽICE 
 

 

Z A P I S N I K 

2. seje Sveta staršev Gimnazije Brežice, 

ki je bila 18. 2. 2020 ob 18.00 v učilnici geografije. 

 

Prisotni člani: Ivan Učanjšek, 1. a, Mateja Jankovič Čurič, 1. b, Zoran Zlatič, 1. c, Liv Bertol, 

2. a, Mateja Brence, 2. b, Patricija Smerdej, 2. d, Jože Kovačič, 3. b, Branko Pirc, 3. d, 

Alenka Černelič Krošelj, 4. b, Vesna Balon Kek, 4. c. 

Odsotnost opravičili po elektronski pošti: Marjeta Bratkovič, 2. c, Vesna Kukavica, 3. c, 

Mojca Švigelj, 1. d 

Ostali prisotni: Uroš Škof, ravnatelj 

Dnevni red, zapisan v nadaljevanju, je bil soglasno potrjen. 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev Gimnazije Brežice v šolskem letu 2019/2020. 

2. Pregled učnega uspeha v prvem ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2019/2020. 

3. Preverjanje stopnje zadovoljstva dijakov in staršev s šolsko prehrano. 

4. Predavanje za starše dijakov šole na temo zasvojenosti z digitalnimi 

tehnologijami. 

5. Pobude in vprašanja.  

K 1. 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

Član IU je iskal pojasnilo na dve vprašanji glede na zapis: 

 Kaj je bil razlog za spremembo datuma maturantskega plesa?  

Ravnatelj je pojasnil, da je bil izbrani izvajalec na želeni datum že zaseden. Da bi se 

izognili tovrstnemu problemu v bodoče, se lahko sklene pogodba s stalnim izvajalcem. 

 Zamenjava učitelja za poučevanje angleščine na višjem nivoju (pričakuje se večja 

kakovost, zahtevnost). 

Zaradi daljše bolniške odsotnosti profesorice angleščine je trenutna organizacija pouka 

optimalna in ni možnosti zamenjav. Na strokovnem aktivu se bo ravnatelj pogovoril o 

možnosti zamenjave nosilca pri višjem nivoju.   

 Ure pouka dalj časa odsotne profesorice angleščine bodo razdeljene med ostale 

profesorice angleščine. V primeru, da ne bo mogoča izvedba spremembe urnika, bo 
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potrebno za poučevanje enega oddelka skleniti pogodbo z zunanjim profesorjem kot 

obliko dopolnjevanja. S spremenjenim urnikom bomo pričeli po zimskih počitnicah. 

Člani Sveta staršev so se dogovorili tudi o načinu usklajevanje zapisnika. 

Soglasno sta bila sprejeta: 

S k l e p št. 1/1: 

Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta staršev. 

S k l e p št. 2/1: 

V roku 10 dni po seji sveta se zapisnik posreduje vsem članom, ki se v naslednjih 7 dneh 

uskladijo glede zapisa. V kolikor so usklajene vse točke, se zapisnik objavi na spletni 

strani šole, v nasprotnem primeru se odprte vsebine obravnavajo na naslednji seji. 

K 2. 

Ravnatelj je predstavil učni uspeh dijakov v prvem ocenjevalnem obdobju, gradivo k tej točki 

so člani že prejeli. Iz podatkov je razvidno, da so dijaki uspešni, negativna je v večini po ena 

ocena. Nekoliko več negativnih je v 3. d-oddelku, kjer je več športnikov in s tem posledično 

več izostankov. Za dijake, ki imajo negativno oceno, so določeni tudi že roki za popravljanje 

ocen. 

Dijaki tudi redno obiskujejo pouk, izostankov je manj. Ob pripravah na informativni dan so 

bili aktivni tudi dijaki prvega in drugega letnika, ki so imeli pouk tudi v soboto. Ker so se 

pokazale težave s sobotnimi prevozi, delovne sobote ob informativnem dnevu v prihodnje več 

ne bo. 

Mednarodne izmenjave ne bodo izvedene v celoti, ker so nekateri oddelki odpovedali 

udeležbo. 

Iz 1. d-oddelka je prišla pobuda za ureditev časovno bolj optimalnega prevoza ob koncu 

pouka. Šola in prevoznik se bosta uskladila, tako da dijaki ne bodo zamujali avtobusa. 

Avtobusnemu prevozniku je bila poslana pobuda o spremembi voznega reda. Ob prejemu 

odgovora bo Svet staršev seznanjen z odgovorom.  

Ravnatelj je tudi izpostavil izostajanje od pouka pri dijakih četrtih letnikov. Po zaključku 

ocenjevanja se poveča število izostankov. Dijaki se do pričetka mature pripravljajo doma. 

Pouk obiskujejo samo pri tistih predmetih, pri katerih opravljajo maturo. Ravnatelj razmišlja o 

možnosti, da se za odsotne dijake samo evidentira odsotnost ter da se v zadnjem mesecu ne 

vodi štetja realizacije izostankov od pouka.  

Soglasno je bil sprejet  

S k l e p št. 1/2: 

Svet staršev je bil seznanjen z učnim uspehom v prvem ocenjevalnem obdobju šolskega 

leta 2019/2020. 
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K 3. 

Glede na nizko in že dalj časa nespremenjeno ceno regresirane malice za dijake, ki znaša 2,42 

EUR, je ravnatelj članom predlagal, da se na MIZŠ pošlje pobuda za spremembo cene, kar bi 

omogočilo pestrejšo in kakovostnejšo ponudbo. Da bo učinek boljši, predlaga, da se gimnazija 

poveže še z nekaterimi sosednjimi šolami, ki bi bile sopodpisnice pobude.  

Sodeč po zapisniku analize preverjanja stopnje zadovoljstva dijakov in staršev s šolsko 

prehrano, ki ga je sestavila Komisija za ugotavljanje kakovosti prehrane na Gimnaziji 

Brežice, so bile ugotovljene pomanjkljivosti, kot je slabo delovanje prezračevalne naprave, 

zaradi česar se ob določeni hrani širi po šoli neprijeten vonj. Ravnatelj je pojasnil, da gre za 

napravo, ki ni dovolj močna glede na velikost prostora. Član IU je izpostavil, naj se navedejo 

ugotovljene nepravilnosti prezračevanja ali pa se potrdi ustreznost vzdrževanja. 

Prav tako je član IU prosil za pojasnila glede navedb v zapisniku, in sicer glede uporabe 

HACCP standardov pri pripravi hrane – zapisnik naj se dopolni s konkretno navedbo 

ugotovljenih nedoslednosti, dopolni pa naj se tudi s konkretnejšimi navedbami o premalo 

kuhani hrani, v njem naj se navede tudi dobavitelj. 

Predlagano je, da se od ponudnika prehrane pridobijo zapisniki inšpekcijskega nadzora.  

Dijaki so v anketi izpostavili željo po daljšem glavnem odmoru. Glavni odmor ni mogoče 

podaljšati zaradi avtobusnih prevozov takoj po zaključku 7. in 8. šolske ure.  

Soglasno je bil sprejet 

S k l e p št. 1/3: 

Svet staršev je seznanjen s preverjanjem stopnje zadovoljstva dijakov in staršev s šolsko 

prehrano. Zapisnik komisije za prehrano se dopolni s podatki iz zapisnikov 

inšpekcijskih nadzorov in informacijami o nedoslednostih, vezanih na HACCP. Prav 

tako se dopolni z imenom dobavitelja in navedbami o premalo kuhani hrani. 

K 4. 

Šola bo v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Brežice za dijake 

prvega in drugega letnika kot tudi za učitelje ter starše organizirala predavanje o splošni 

zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami in spletom. Predavanja za dijake bodo v torek, 3. 3. 

2020. Za starše bomo organizirali predavanje v času naslednjih popoldanskih govorilnih 

ur, ki bodo v četrtek, 12. 3. 2020. Predavanje bo ob 17. uri v veliki predavalnici. 

Informacije o predavanju bodo objavljene na šolski spletni strani. 

K 5. 

 Pobuda 2. b-oddelka: dijaki niso zadovoljni z načinom izvajanja pouka pri francoščini in 

predlagajo, da bi imeli v 3. letniku možnost izbire drugega izbirnega predmeta. 

Ravnatelj bo omogočil dijakom drugega letnika zamenjavo izbirnega predmeta v tretjem 

letniku, če bodo dijaki izrazili takšno željo. 

 Vprašanje iz 1. c-oddelka: ponudba obšolskih dejavnosti. 

Dijaki imajo možnost vključevanja v šolski pevski zbor, gledališko skupino, s prispevki 

sodelovati pri oblikovanju šolskega glasila GIB oz. skoraj pri vsakem predmetnem 

področju lahko na različne načine sodelujejo (likovne razstave, šolski športni timi idr). 
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 Pohvala 

Dijaki 2. a-oddelka so pohvalili učiteljico za poučevanje nemščine. 

 

Naslednja seja Sveta staršev bo predvidoma v torek, 9. 6. 2020.  

Člani so bili različnih mnenj glede določitve točnega datuma naslednje seje, in sicer ali ga že 

določiti ali določiti samo okvirno zaradi možnih nepredvidenih okoliščin. 

 

Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.30. 

 

Zapisala: Cirila Klarić   Predsednik: Zoran Zlatič 


