
 
Zapisnik  2. redne seje Sveta staršev Gimnazije Šentvid. 
 
Seja je bila v sredo, 7. marca 2018, ob 18. uri v učilnici ZGO v 3. nadstropju z dnevnim redom: 

1. Analiza 1. ocenjevalnega obdobja 
2. Odmevi iz roditeljskih sestankov 
3. Razno (prispevek staršev za šolska društva) 

 
 
1 -  Analiza 1. ocenjevalnega obdobja 
Ravnatelj je predstavil rezultate/analizo 1. ocenjevalnega obdobja. 
 
2 - Odmevi iz roditeljskih sestankov 
V sklopu točke 1 in 2 so bila izpostavljene naslednje teme: 

a) Spodbuda dijakom, da se številčneje udeležijo predstavitev programov fakultet. 
Veliko dijakov četrtega letnika, kljub predhodni prijavi ni izkoristilo in se ni udeležilo predstavitev 
fakultet. 
Na vprašanje predstavnika 3. c razreda, kako je s spodbudami v nižjih letnikih, je ravnatelj je 
razložil, da se spodbujanje za odločitev začne izvajati že v 3. letniku z dnevom zdrave šole, kjer 
se za dijake pripravi različne tematske delavnice ter predstavil program aktivnosti, ki jih šola nudi, 
za lažjo kasnejšo odločitev o nadaljevanju šolanja na fakultetah.   

b) V sklopu spodbude glede odločitve nadaljnega šolanja se je razvila tudi debata glede 
informativnih dnevov in povečanju interesa za vpis na gimnazijo Šentvid 
Predstavnik 4. e razreda je vprašal o možnosti dneva odprtih vrat. Ravnatelj je razložil, da tega 
ne izvajajo in da se je za bolj učinkovito prakso izkazala organizacija naravoslovnih dnevov za 
OŠ, kjer učenci obiščejo del gimnazijskega pouka. 
Postavljeno je bilo vprašanje ali so ure na informativnih dnevih določene s strani ministrstva. 
Ravnatelj je razložil, da so ure predlagane in da se jih večina šol zaradi praktičnosti porazdelitve 
časa tudi drži. 

c) Predstavnik 4.f razreda je prebral pismo nestrinjanja staršev zaradi letošnje omejitve dijakov 
udeležbe na Esejističnem taboru. 
Prof. Lipovec (vodja aktiva profesoric slovenščine) je podala odgovor, da so bili povabljeni boljši 
dijaki, vendar če je kdo izrazil zanimanje se je lahko taboru ne glede na oceno tudi priključil. 
Ravnatelj je obljubil, da bodo skupaj z aktivom podali podrobnejši odgovor glede letošnjih prijav. 

d) V sklopu s točko c) so se postavila vprašanja glede drugih taborov in obveščanja 
Ravnatelj je podal razlago, da so o taborih vsi dijaki obveščeni in se skladno s pravili lahko na le 
te prijavijo.   

e) Predstavnica 2.d razreda je vprašala kakšno je minimalno število dijakov potrebnih za ohranjanje 
razreda v naslednjem šolskem letu. 
Ravnatelj je podal razlago, da se zaenkrat ne razmišlja o združevanju razredov in da se 
minimalno število dijakov ne določa glede na posamezni razred, ampak glede na oba športna 
oddelka skupaj. Minimalno število dijakov v dveh športnih oddelkih je 35. 

f) Predstavnik 1.e razreda je podal zaskrbljenost glede odsotnosti profesorice angleškega jezika. 
Ravnatelj je podal razlago in istočasno poudaril, da dijaki omenjene profesorice kljub njeni 
odsotnosti na maturi dosegajo zelo dobre rezultate. 

g) Predstavnica 2.d je pohvalila športna koordinatorja profesorja Fetiha in profesorja Praprotnika   
h) Starši so pohvalili udeležbo gimnazije na Šentviških Kulturnih dnevih (8. 2.) in podali prošnjo, če 

bi se to sodelovanje lahko v naslednjem letu ponovilo in s tem postalo tradicionalno. 
Starši so posebej izpostavili in pohvalili Vesno Kirbiš. 

i) Starši so pohvalili motivatorko dijakov Zoro Lovrenčič 



j) Starši so pohvalili kulturno dejavnost dijakov in izpostavili gledališki maraton. 
Pohvalili so dejavnost aktiva profesorjev slovenščine, ki je zadolžen za organizacijo gledališkega 
maratona. 
Pri organizaciji so nekateri starši vprašali ali je maraton odprt za njih, oziroma ali je ogled zgolj 
za dijake, saj so jim njihovi otroci podali razlago, da jih ne morejo priti gledati. 
Ravnatelj in prof Lipovec sta razložila, da je gledališki maraton odprt za vse in da si želijo večjega 
obiska staršev.  
Istočasno sta povabila starše na prihajajoče literarne večere (21.3.) 

k) Starši so vprašali ali bi se lahko tudi za splošne razrede gimnazije organizirala šola v naravi, tako 
kot se za športne. 
Ravnatelj je podal razlago, da imajo prvi letniki spoznavni dan, četrti letniki se pripravljajo na 
maturo zato bi bila opcija za razmisliti o organizaciji v drugem in tretjem letniku. 

 
3 Pod točko razno so bile obravnavane naslednje teme  

a) Ravnatelj je podal razlago povečanja prispevka staršev za šolska društva za naslednje leto in 
sicer iz 5 na 7 EUR mesečno.  

b) Ravnatelj je vprašal starše za predloge na temo »kaj lahko šola naredi za starše«. 
Starši so pohvalili starševske večere. 
Ravnatelj je ponudil možnost uporabe športnih zmožnosti, npr. fitnesa, organizacijo različnih 
tečajev, npr. tujih jezikov, smučarskega teka itd.   

c) Predsednik sveta staršev je opomnil, da se mu s koncem šolskega leta izteka mandat. Prav tako 
se izteka mandat tudi predstavnici staršev v svetu šole. 
Pozval je starše, da razmislijo o možnih kandidatih za predsednika sveta staršev in dveh 
predstavnikih staršev v svetu šole. Volitve bi izvedli na naslednji seji (junija 2018). 
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