Datum: 2. 2. 2022
ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev Srednje tehniške šole-Šolski center Kranj,
ki je bila v sredo, 2. 2. 2022, ob 18.00 uri na daljavo prek Zooma
Prisotni:
Prisotnih je bilo 26 članov Sveta staršev, ravnatelj Aljaž Rogelj in pomočnik ravnatelja Gašper
Strniša. Seznam prisotnih članov Sveta staršev se nahaja v arhivu tajništva šole.
DNEVNI RED:
1.
Potrditev zapisnika 1. seje svet staršev
2.
Potrditev poslovnika sveta staršev
3.
Realizirane dejavnosti v 1. ocenjevalnem obdobju
4.
Predlogi, pobude, vprašanja
Seja se prične ob 18.00. Zaradi opravičene odsotnosti predsednice Zdenke Stevanović, sejo
vodi namestnik predsednika Matjaž Šmauc.
Namestnik predsednika preveri prisotnost članov Sveta staršev in ugotovi sklepčnost.
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SEJE SVET STARŠEV
Namestnik predsednika pove, da so člani Sveta staršev 15.10.2022 po elektronski pošti v
preverbo in potrditev prejeli predlog zapisnika 1. seje Sveta staršev iz šolskega leta 2021/2022
z dne 23. 9. 2021. Ker do 18.10.2021 ni bilo s strani članov Sveta Staršev nobene pripombe na
zapisnik je bil zapisnik skladno s poslanim obvestilom sprejet.
Predlog zapisnika je bil v isti vsebini 18. 10. 2021 objavljen na spletni strani šole v zavihku Starši
– Svet staršev.
Prva točka je bila s tem poročilom zaključena.
2. POTRDITEV POSLOVNIKA SVETA STARŠEV
Člani Sveta staršev so 18. 1. 2022 po elektronski pošti kot gradivo za današnjo sejo prejeli
predlog poslovnika Sveta staršev z upoštevanimi pripombami članov Sveta staršev.
Namestnik predsednika člane Sveta staršev vpraša po morebitnih dodatnih predlogih za
spremembe predloženega poslovnika. Dodatnih predlogov ni.
Namestnik predsednika preveri prisotnost članov Sveta staršev in ugotovi sklepčnost. V
glasovanje poda predlog sklepa.
Svet staršev sprejme:

Sklep št. 2: »Poslovnik Sveta staršev se potrdi in stopi v veljavo z dnem 2. 2. 2022. Poslovnik
se objavi na spletni strani šole.«
3. REALIZIRANE DEJAVNOSTI V 1. OCENJEVALNEM OBDOBJU
Namestnik predsednika besedo preda ravnatelju.
Ravnatelj v nadaljevanju predstavi realizirane dejavnosti v prvem ocenjevalnem obdobju.
Uspeh dijakov
Kot vsako leto v šoli skupaj z učiteljskim zborom in svetovalno službo naredijo pregled uspeha
po letnikih.
Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja (štiriletni program) so v prvem ocenjevalnem
obdobju tega šolskega leta v povprečju dosegli nekoliko nižji učni uspeh kot v prvem
ocenjevalnem obdobju prejšnjih šolskih let, opažajo tudi povečano število opravičenih in
neopravičenih ur. Ta odstopanja pripisujejo predvsem šolanju na daljavo.
V srednjem poklicnem izobraževanju (triletni program) so v prvem ocenjevalnem obdobju tega
šolskega leta beležili nekoliko povišan delež dijakov brez zaključenih negativnih ocen kot v
prvem ocenjevalnem obdobju prejšnjih let.
V okviru srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (dveletni program) so beležili 22,8odsoten uspeh, kar znatno odstopa od povprečja.
Z namenom pomoči dijakom, da bolj organizirano in čim prej pristopijo k popravljanju ocen,
bodo odslej dijaki z več kot tremi negativnimi ocenami skupaj s pomočjo šolske svetovalne
delavke pripravili osebni izobraževalni načrt. Ta možnost bo na voljo tudi drugim dijakom, ki
bi to želeli.
Spodbuja se tudi medvrstniška pomoč.
Trenutne aktivnosti
Trenutno v šoli trenutno poteka izvajanje zimskega roka poklicne mature in zaključnega izpita.
Šolske aktivnosti potekajo v t.i. mehurčkih.
Mednarodne izmenjave dijakov še naprej potekajo. Naši dijaki se izmenjujejo z dijaki iz Grčije,
Estonije, Nemčije in Belgije, saj so normativi izvedbe teh aktivnosti v navedenih državah še v
mejah izvedljivega.
V zaključni fazi je izvedba roditeljskih sestankov. Po koncu zadnjega izvedenega roditeljskega
sestanka se bo tudi tokrat pregledalo zapisnike vseh izvedenih roditeljskih sestankov in se bo
obravnavalo izpostavljene problematike.
Uspešno je bil izveden Robotkov dan, in sicer na daljavo. V teku so tudi priprave na
informativni dan. Informativni dnevi srednjih šol v Sloveniji so po navodilu ministrstva lahko
izvedeni izključno na daljavo.
Narejeno je bilo pokrito parkirišče za električne skiroje.

Uvedena je bila topla šolska malica. Zaradi omejitve števila dijakov, ki so lahko postreženi v
eni uri, je bil uveden dodaten termin (sedma šolska ura).
V skladu s spremembo zakonodaje ravnatelj odredil pouk na daljavo za obdobje od 31. 1. 2022
do 4. 2. 2022. Razlog je velik delež odsotnih učiteljev (karantena, izolacija), pa tudi med dijaki
je bilo precej odsotnosti.
Prizadevanja šole v okviru kadrovske in prostorske problematike
Šola pri pridobivanju tehničnega kadra (učiteljev strokovno-teoretičnih predmetov) na trgu
dela ni dovolj konkurenčna, saj gospodarstvo nudi višje plače. Šola je zato predlagala ureditev
fleksibilne politike plačevanja oz. nagrajevanja takšnega kadra.
Šola se sooča tudi s precejšnjo prostorsko stisko. V dogovoru z Vlado RS se načrtuje gradnja
prizidka, v katerem bo cca 14-16 novih učilnic (predvsem računalniških učilnic), kar bi
razbremenilo prostorsko stisko in posledično tudi urnike.
Razprava
Član Sveta staršev vpraša, zakaj v predstavljeni primerjavi šolskega uspeha ni bilo navedene
primerjave s šolskim letom 2020/21. Ravnatelj odgovori, da se v šolskem letu 2020/21 ocene
med šolskim letom po navodilu ministrstva niso zaključevale.
Namestnik predsednika preveri prisotnost članov Sveta staršev in ugotovi sklepčnost. V
glasovanje poda predlog sklepa.
Svet staršev sprejme:
Sklep št. 3: »Svet staršev se seznani z realiziranimi dejavnostmi v prvem ocenjevalnem
obdobju šolskega leta 2021/22.«
4. PREDLOGI, POBUDE, VPRAŠANJA
Predlog spremembe šolskih pravil
Namestnik predsednika pove, da je vodstvo šole Svetu staršev predložilo predlog spremembe
šolskih pravil, z namenom, da Svet staršev poda mnenje k predloženemu dokumentu. Člani
Sveta staršev so predlog spremembe šolskih pravil prejeli po elektronski pošti 1. 2. 2022.
Namestnik predsednika preda besedo ravnatelju. Ravnatelj pove, da so poglavitni razlogi za
predlagane spremembe šolskih pravil trije, in sicer so to spremembe Pravilnika o šolskem redu
v srednjih šolah (posodobljeni pravilnik vsebuje manj podrobnosti in se več avtonomije na tem
področju prepušča šolam), v praksi izkazane potrebe po prilagoditvi v zvezi s preprečevanjem
širjenja okužb ter zakonske spremembe iz naslova pravic polnoletnih dijakov.
Ravnatelj besedo preda pomočniku ravnatelja, ki v nadaljevanju podrobno predstavi vse
relevantne spremembe šolskih pravil glede na trenutno veljavna šolska pravila.
Člani Sveta staršev posamično podajo naslednje predloge oz. mnenja:
- 5. člen, 1. odstavek: predlaga se jasnejši opis poti obveščanja

- 5. člen, 1. odstavek: predlagana je ponovna presoja utemeljenosti besedne zveze »pravica in
dolžnost« (glede na neobveznost srednje šole)
- 10. člen: predlagana je ponovna presoja, ali navedba roditeljskih sestankov in govorilnih ur
res sodi v šolska pravila za dijake
- 10. člen, 5. odstavek: predlagana je ponovna presoja, ali ta vsebina res sodi v 10. člen ali
morda bolj v 11. člen – v kolikor bi se za besedo »dijaki« dodala besedna zveza »skupaj s
starši«, bi bila vključenost tega odstavka v 10. člen verjetno bolj smiselna, kot je sedaj
- predlaga se, da se poenoti izraz za svetovalno delavko oz. svetovalno službo
- v razmislek je podana ideja, da bi se tudi kajenje morda uvrstilo med težje kršitve, kamor sodi
alkohol
- 15. člen, 2. odstavek: predlaga se konkretnejša opredelitev pristojnega organa
- predlaga se, da se umakne navedbe Strokovne gimnazije in Šolskega centra Kranj, v kolikor
se predlagani šolski red nanaša zgolj na Srednjo tehniško šolo
Prisotni se dogovorijo, da člani Sveta staršev svoje predloge do 7. 2. 2022 pošljejo na
elektronski naslov Sveta staršev.
Namestnik predsednika preveri prisotnost članov Sveta staršev in ugotovi sklepčnost. V
glasovanje poda predlog sklepa.
Svet staršev sprejme:
Sklep št. 4: »Svet staršev poda pozitivno mnenje k predlogu sprememb šolskih pravil in
predlaga v razpravi navedene spremembe.«
Razno
Član Sveta staršev pove, da je bila na roditeljskem sestanku njihovega razreda podana
pripomba, da so malice dokaj pozne, zato dijaki hrano med odmori kupujejo v bližnji trgovini,
zaradi česar prihaja tudi do zamud pri vračanju k naslednji šolski uri. Na roditeljskem sestanku
je bilo podano tudi opozorilo, da se termini testov v E-asistenta ne vpisujejo redno,
izpostavljene pa so bile tudi težave z enim izmed profesorjev (član Sveta staršev navede, za
kateri razred in kateri predmet gre).
Pomočnik ravnatelja pove, da so urnik malic oblikovali z maksimalnim vloženim trudom in kar
najbolje možno, potrebno pa je upoštevati pravila NIJZ, zmogljivost kuhinje in velikost
prostora.
Član Sveta staršev vpraša, ali morajo učitelji napovedana ocenjevanja testov obvezno vpisovati
v E-asistenta. Ravnatelj odgovori, da je vpisovanje napovedanih ocenjevanj testov v Easistenta obvezno. Član Sveta staršev pove, da se to ne izvaja redno. Pove, da so tudi v
njihovem razredu težave pri istem predmetu, kot ga je omenil predhodnik.
Član Sveta staršev pove, da je bilo na roditeljskem sestanku njihovega razreda postavljeno
vprašanje, kako bo s športnimi dnevi, glede na ukrepe za preprečevanje širjenja okužb.
Ravnatelj pove, da se v letošnjem letu takšni dnevi še niso izvajali, ker je po eni strani potrebno
upoštevati omejitve, podane s strani ministrstva, po drugi strani pa trenutno tudi zelo
primanjkuje učiteljev. Doda, da komaj čakajo, da se situacija izboljša in bodo v šoli čim prej
lahko začeli izpolnjevati plan, ki ga imajo pripravljenega za te dogodke. Član Sveta staršev izrazi

mnenje, da bi z organizacijo dogodkov izven šole vzpodbudili druženje dijakov in s tem njihovo
medsebojno povezanost – če so dijaki med seboj bolj povezani, si tudi bolj pomagajo, sedaj pa
so v glavnem bolj sami zase.
Član Sveta staršev vpraša, v katerem letniku se dijaki udeležujejo mednarodnih izmenjav.
Pomočnik ravnatelja odgovori, da se dijaki mednarodnih izmenjav letos udeležujejo v tretjem
letniku.
Član Sveta staršev pove, da je imel njegov sin v E-asistentu vpisano odsotnost, vendar pa je pri
uri manjkal zato, ker v Teamsih ni mogel vzpostaviti povezave, kar se je sicer zgodilo tudi
drugim dijakom. Vpraša, ali so v šoli zaznali tehnične težave pri uporabi Teamsov. Ravnatelj se
zahvali za informacijo in prosi, da se ga obvesti, če se bo to še dogajalo.
Predsednica Sveta staršev pove, da se je vmes tudi sama pridružila seji. Zahvali se pomočniku
predsednika za vodenje seje. Vpraša, ali bo letošnje ocenjevanje na maturi prilagojeno.
Ravnatelj pove, da teh informacij v šoli še nimajo, bodo pa Svet staršev z njimi seznanili takoj,
ko jih prejmejo.
Predsednica Sveta staršev vpraša, ali je že kaj več znanega glede izvedbe maturantskega plesa.
Ravnatelj pove, da še vedno vse poteka tako, kot da maturantski ples bo – maturantski ples
bo izveden, če bodo le epidemiološke razmere to dopuščale. Pomočnik ravnatelja pove, da bo
cena odvisna od števila udeležencev in izbranega menija. Tudi letos bodo na voljo trije meniji.
Član Sveta staršev pove, da je bilo na roditeljskem sestanku njihovega razreda izpostavljeno
vprašanje, zakaj za druge letnike še ni bilo zdravstvene vzgoje. Ponudi tudi možnost
sodelovanja za to tematiko. Pomočnik ravnatelja meni, da se je izvedba za druge letnike samo
nekoliko zamaknila zaradi izvedbe šole na daljavo v tem tednu. Bodo pa izvedeli pri
podravnateljici in potrebi izkoristili ponujeno pomoč.
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala:
Nada Žaberl
Predsednica Sveta staršev
Zdenka Stevanović

