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ZAPISNIK ZADNJEGA SKLICA SUŠ V ŠOLSKEM LETU 2018/19, ki je potekal
v torek, 11. 6. 2019, 5. šolsko uro, v učilnici 7, v OŠ Rovte
Prisotni: gospod ravnatelj, Mila Čuk, Ema Treven, Zala Gorišek, Lana Svoljšak, Jasmina
Brenčič, Zala Kavčič, Maja Jereb, Matic Petrovčič, Andraž Trček, Julija Gorišek,
Katjuša Marolt, Blaž Pelko, Ana Bradeško, Vita Turk, Meta Lukan, Martin Prosen, Fedja
Turk, Ahac Mozetič, Tomaž Jereb, Janže Zebec, Teja Žakelj
Manjkajoči:
/
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje SUŠ
2. SUŠ skozi iztekajoče se šolsko leto
3. Poročila razredov
4. Beseda gospoda ravnatelja ob koncu šolskega leta
5. Razno
K točki 1:
Pregledali in potrdili smo zapisnik preteklega sklica SUŠ-a. Osmošolci ter šestošolci so
dodali, da v učilnici 5 še vedno pogrešajo ogledalo. Šestošolci si poleg dveh
zajemalk pri malici želijo še dve delilni posodi.
K točki 2:
Mentorica predstavim delo SUŠ-a skozi celotno šolsko leto. SUŠ se je v letošnjem
šolskem letu sestal štirikrat. Tekom tedna branja smo izvedli izmenjevalnico knjig, v
novoletnem času smo izvedli izmenjevalnico igrač, okrasili smo jelko v avli šole,
sedmošolci pa so pripravili odličen novoletni program za učence razredne stopnje.
Izvedli smo dve humanitarni akciji, kjer smo zbirali hrano za pomoči potrebne družine.
Zbrano hrano smo nato predali RK Logatec.
K točki 3:
1. razred: Všeč jim je malica.
2. a razred: Všeč jim je bil tehniški dan, ki so ga imeli v Škofji Loki. Pohvalili so
športni dan na Velki planini.
2. b. razred: Pohvalili so malico, kosilo ter športni dan na Veliko Planino.
3. razred: Pohvalili so malico, kosilo, gospoda hišnika ter športni dan na Veliko
planino.

4. razred: Pohvalili so zadnji športni dan, tehniški dan, ki je bil izveden v Škofji
Loki, gospe kuharice, gospe tajnici ter gospoda hišnika. Všeč jim je bil
gledališki večer.
5. razred: Pohvalili so malico, gledališke večere, športne dneve ter kulturne
dneve, ki so izvedeni za celotno šolo.
6. razred: Pohvalili so malico, kosilo, v učilnici 5 pa še vedno pogrešajo
ogledalo.
7. razred: Povedali so, da v učilnici 7 ne deluje zadnja žaluzija. Pohvalili so
gledališki večer.
8. razred: Povedali so, da pogrešajo ogledalo v učilnici 5. V avli si želijo kavč.
Pohvalili so gledališki večer. V tehniki si želijo brusilec, da jim ne bi bilo
potrebno brusiti na roke.
9. razred: Zahvalili so se vsem učiteljem vsem učiteljem, ki so jih učili ter tudi
tistim, ki so jih le usmerjali. Všeč so jim bili vsi športni dnevi ter kulturni dnevi, še
posebej so izpostavili vsakoletni športni dan v Čatež ter končni izlet v London.
K točki 4:
Gospod ravnatelj je navzoče lepo pozdravil, nato pa povedal, da je spremljal
sestanke na SUŠ-u ter da je redno bral zapisnike sestankov. Všeč mu je bilo, da
učenci pohvalijo gospoda hišnika, kulturne in športne dneve, čudil pa se je temu, da
nihče ne pohvali učiteljev in rednega pouka. Učencem je razložil, da sam zahteva
od učiteljev, da so strogi. Pojasnil je, da ga moti predvsem nedisciplina učencev
med poukom in odmori. Učencem je naročil sledeče:
1) Kadar kdo od učencev dela škodo na šolski lastnini, je potrebno to povedati
učitelju. Pri tem je pomembno, da učenci povedo tudi, kdo je to škodo
naredil.
2) Učenci morajo med odmorom poskrbeti za red. Tako tudi ne bo prišlo do
nasilja med učenci.
3) Želi si da bi se učenci učili, saj je znanje pomembna vrednota, ki jo bodo dobili
v šoli.
4) Če kdo od učencev naredi škodo, naj jo prizna.

Učencem osmega razreda je odgovoril, da brusilnega stroja v tehnični učilnici ne
uporabljajo, ker je učitelj najbrž presodil, da ta naprava zanje ni varna. Glede kavča
je povedal, da je na šoli en kavč v zbornici. Namenjen je tudi učencem, ki
nenadoma zbolijo.
Učencem šestega razreda je odgovoril, da je naša šola daleč najbolje opremljena
šola ter da tudi tablice pri pouku nekoč bodo, ko bo šola imela dovolj denarja za
nakup le teh. Povedal je, da je sam že bil na šoli, kjer uporabljajo tablice. Med
poukom so učenci tablice spretno uporabljali, po pouku pa je vsak učenec gledal v
svoj telefon, namesto da bi se pogovarjal s sošolci.
Devetošolcem je odgovoril, da mu ni bilo težko pustiti učencev 9. razreda v London,
ker meni, da smo jih dovolj dobro vzgojili. Všeč mu je bilo, da so lahko v Londonu
videli povsem drugačen svet, kot ga poznajo v Rovtah.
K točki 5:
Mentorica se zahvalim za sodelovanje v letošnjem šolskem letu. Še enkrat poudarim
ključne točke, ki jih je učencem naročil gospod ravnatelj. Učencem povem, da naj
na ure SUŠ-a hodijo bolj pripravljeni in točno. S sabo naj imajo pisalo in prazen list
papirja za zapis pomembnih točk, ki jih sprejmemo na sestanku. Te točke morajo

nato predati naprej celotnemu razredu. Poudarim, da njihova naloga ni zgolj
sestankovanje, pač pa tudi sodelovanje. Na razrednih urah se morajo pogovoriti o
tekočih zadevah in o teh poročati na SUŠ-u. Dodala sem, da bi si ob koncu šolskega
leta učitelji in gospod ravnatelj zaslužili kakšno pohvalo za svoje delo.
Učenca osmega razreda sta nato pohvalila mentorico SUŠ-a in se ji zahvalila za
dosedanje delo, učenca devetega razreda pa sta se zahvalila učiteljicama Mojci
Klemen in Urški Košak, ker sta jih spremljali v London. Zahvali pa so se tudi gospodu
ravnatelju, ker jim je omogočil ta končni izlet.
Mentorica in zapisnikarica: Teja Žakelj

Predsednik: Tomaž Jereb

