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Beseda predsednika 

 

 

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije se je v soboto, 10. 4. 2021, sestala na 12. rednem 
zasedanju Skupščine, ki je zaradi razmer potekala preko aplikacije Zoom. 

Ker smo se v tem letu posebnih okoliščin zaradi epidemije že vsi dodobra naučili sestankovati na 
videokonferencah, je Skupščina potekala nemoteno, le tradicionalnega posvetovanja nismo 
izpeljali, saj smo ocenili, da je za to primernejši osebni stik in pogovor. 

Predsednik ZASSS in vse štiri delovne skupine so podali poročila o delovanju v obdobju od zadnje 
Skupščine: 

• ZASSS je zbirala mnenja in odzive staršev glede epidemije in jih predstavljala tako medijem 
(več kot 10 prispevkov) kot ostalim deležnikom. 

• Prisostvovali smo na številnih srečanjih z ostalimi deležniki v šolstvu, večinoma v organizaciji 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MISŽ), imeli smo neposredne stike s Šolo za 
ravnatelje, NIJZ (MIRA), inštitutom Antona Korošca itd., 

• Koordinacija je imela dve seji in več neformalnih srečanj zaradi odzivov na dogodke, 
povezane z epidemijo. 

• Člane ZASSS in zunanjo javnost smo obveščali preko spletne strani ZASSS. 
• Predstavnik ZASSS, ki je v EPA še vedno podpredsednik, se je udeležil zasedanja generalne 

skupščine EPA in seminarja o medijskem opismenjevanju. 
• Delovna skupina za učna gradiva je tudi za lansko šolsko leto zbrala cene gradiv in ugotovila, 

da povprečna cena gradiv še vedno pada (opomba: letos je cene delovnih zvezkov vneslo 
občutno manj šol kot pretekla leta). Več pozornosti bo treba nameniti kvaliteti delovnih 
zvezkov. 

• Delovna skupina za obravnavo vsebin s področij posebnih potreb je izpostavila revizijsko 
poročilo Računskega sodišča o sistemu dela z nadarjenimi in sistemu šolskih tekmovanj ter 
strokovni pogovor ob svetovnem dnevu Downovega sindroma in mesec april kot mesec 
zavedanja o avtizmu. 

• Delovna skupina za pristojnosti in delovanje svetov staršev je odgovarjala na podobna 
vprašanja, kot jih dobiva že zadnje čase. 
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• Delovna skupina za kakovost je na MISŽ dobila informacijo, da bodo na šolah preverili med 
učitelji in učenci, kaj je prinesla šola na daljavo, posledica rezultatov pa bodo finančna 
sredstva (v PKP) za odpravo pomanjkljivosti, zato si bo ZASSS prizadevala tudi za 
sodelovanje staršev pri tem preverjanju. Obenem si bomo še naprej prizadevali za 
sodelovanje v Svetu za kakovost pri MISŽ, ki ima sedaj ravno nov mandat. 

Tokratna Skupščina je bila volilna. Izvolili smo novo predsedstvo ZASSS za prihodnji dve leti. Za 
predsednico ZASSS je bila izvoljena Lara Romih (ASSUEG), za podpredsednika pa Jana 
Tomazin (ASSOŠDKR) in Boštjan Bobič Zabreščak (ASSZsPOŠ) Dolgoletni predsednik in 
soustanovitelj dr. Anton Meden še naprej ostaja pomembna podpora združenju. 

Program dela ZASSS v naslednjem dvoletnem obdobju temelji na trdni usmeritvi ZASSS, ki izhaja 
iz temeljnega dokumenta „Predlogi ZASSS Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva“. ZASSS je 
prepoznaven kot legitimen predstavnik staršev na državni ravni in kredibilen sogovornik pri 
državnih inštitucijah, v strokovni javnosti s področja šolstva in v medijih. Še intenzivneje se je 
treba zavzemati, da se status ZASSS končno uredi tudi sistemsko in organizacijsko (s strani 
države). V pripravi so dokumenti za delovanje svetov staršev in aktivov, za opolnomočenje 
staršev, ki preko otrok (ponovno, vendar z drugačnim pogledom) vstopajo v šole, predstavitev 
ZASSS in prenova (modernizacija) spletne strani. ZASSS si bo še naprej prizadevala, da se njeni 
predstavniki vključujejo v delovne skupine na področju šolstva na državni ravni (npr. Svet za 
kakovost in evalvacijo, skupina za spremljanje preoblikovanja učnih načrtov), kakor tudi za 
sistemsko vključitev predstavnikov svetov staršev v delovne skupine za kakovost na vseh šolah 
v Sloveniji (konkretno v letu 2021 v delovno skupino za evalvacijo izvedbe pouka na daljavo). 

Želja ZASSS je, da se vzpodbuja 'speče' aktive k sodelovanju, da bo čim več šol imelo dostop do 
znanja, izkušenj in dobrih praks zbranih v ZASSS. 

Novo predsedstvo se bo v kratkem sestalo z državnim sekretarjem in direktorico direktorata, 
pristojnega za osnovne šole na MISŽ. 

Za konec velja ponoviti, da imamo sveti staršev aktivno krovno zvezo, ki naše skupne interese že 
do sedaj izjemno resno zastopa, z odločno ambicijo biti v slovenskem prostoru še naprej 
nepogrešljiv sogovornik pri vprašanjih osnovnega šolstva. Tudi ostali deležniki se vedno bolj 
zavedajo, da smo (in moramo biti) starši izjemno številčna skupina ljudi, katerih bistveni cilji naj 
bi se ujemali z vizijo razvoja osnovne šole na Slovenskem, ki vsebuje neštete strokovnjake z 
raznih področij, je lahko avtentičen vir povratnih informacij in stremi k skupnem cilju, humani 
osnovni šoli, ki otroke v vseh pogledih čim bolje pripravi za življenje. 
 

Lara Romih 
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