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Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Vrhovci
v šolskem letu 2018/2019,
20. 2. 2019 ob 17. uri v učilnici zgodovine, zaključek ob 19:00.
Prisotni: Iztok Šorli, Gregor Grmek, Nina Ilič, Mojca Bizjan, Urban Obermajer, Primož
Cencelj, Gregor Ucman, Leonida Kraševec, Metod Novak, Maja Špolar, Melita Trček,
Matej Marinč, Romana Čepon, Karin Petrina, Irena Avbelj, Špela Mazovec, Marjana
Zamuda, Laura Praprotnik, Tomaž Novak, Nataša Kalin Hodak, ravnateljica Marjanca
Vampelj in pomočnica ravnateljice Urška Letnar Smolčič.
Opravičili so se: Primož Može, Matjaž Horvat, Mojca Černigoj Bizjak, Elizabeta
Gruden, Ksenja Sever Žižek.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
2. Realizacija LDN ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
3. Poročilo o delu šolskega sklada
4. Predlogi in pobude staršev
5. Razno
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
K točki 1:
Ravnateljica je podala predlog za dopolnitev zapisnika 1. seje sveta staršev.
Dopolni se:
»Ravnateljica je podala predlog za dopolnitev dnevnega reda in sicer izvolitev
nadomestnega člana Sveta zavoda, predstavnika staršev. Člani sveta staršev so bili
na prejšnji seji pozvani k pridobitvi predlogov za izvolitev nadomestnega člana Sveta
zavoda, ker bo g. Balerju z novim šolskim letom prenehal mandat.«
in
»Podan je bil tudi predlog, da je Gregor Grmek predstavnik sveta staršev v svetu
šole. Gregor Grmek je predlog sprejel. Člani sveta staršev so ga s tajnimi volitvami
izvolili. Volili so ga vsi prisotni člani na seji (22).«
Vsi prisotni so se strinjali z dopolnitvijo postopka in sprejeli sklep:
Sklep št.1:
Zapisnik se potrdi.

K točki 2:
Ravnateljica predstavi poročilo o realizaciji LDN ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
v šolskem letu 2018/19:
 Po njenih besedah je realizacija pouka v skladu z načrtovanim. Pove, da v tem
obdobju ni bil izdan noben vzgojni opomin.
 Ravnateljica pove, da je bil ukinjen 10 min rekreativni odmor, kar je
pripomoglo k znatnemu zmanjšanju poškodb šolskega inventarja, saj učenci v
tem odmoru niso imeli primernega prostora za sproščanje energije.
 Starši so pohvalili izvedbo zimske šole v naravi, ki je bila na Ribnici na
Pohorju.
 Ravnateljica pove, da je imela v preteklih mesecih zaradi spremembe
zakonodaje dosti dela z aneksi za zaposlene na šoli.
 Poda tudi informacije v zvezi z reševanjem prostorske stiske.
Šolo je obiskal župan g. Jankovič. Ogledal si je šolske prostore in pohvalil
ravnateljico, da uspešno skrbi za šolo ter zagotovil, da bo MOL prispevala 1
mio EUR za dograditev 4 novih učilnic in morda tudi spremenjen vhod za
učence razredne stopnje.
Ravnateljica pove, da bi šola rada prešla iz 3-oddelčne nazaj na 2-oddelčno
šolo, kot je to v odloku o ustanovitvi.
Ravnateljica pove, da je predvidena gradnja nove šole za Hofferjem.
Za novo šolsko leto je predvidenih 90 prvošolcev, kar bo za šolo predstavljalo
organizacijski problem. Predvidevajo se 4 oddelki 1. razreda.
Ravnateljica pove, da se s strokovnimi sodelavci pogovarjajo o možnosti
organizacije samega pouka, da ne bi bilo potrebno voziti otrok na drugo
lokacijo.
Med udeleženci seje sveta staršev poteka diskusija o smiselnosti gradnje
novih stanovanjskih blokov, če zraven ni pripadajoče šole.
 Pogovarjali smo se o ideji, da bi na majskem svetu staršev, ko bomo imeli več
informacij o gradnji/razširitvi šole, mogoče povabili tudi župana in da bi
odgovoril na vprašanja (smiselna vprašanja bi bilo potrebno pripraviti v
naprej). Ravnateljica se bo pozanima, kdaj in kako bi bilo možno povabiti
župana.
Ravnateljica pove, da na šoli primanjkuje prostora, in da učitelji nimajo
primernih kabinetov za pripravo na pouk. Zato poteka diskusija o pomanjkanju
kabinetov za družboslovne in naravoslovne predmete. V kolikor bi povabili
župana, bi ta problem lahko uvrstili med vprašanja in izpostavimo pomanjkanje
kabinetov. Starši zahtevamo kvalitetno izvajanje učnih programov, izvajanje
poizkusov pri naravoslovju, ker so to ključni koraki, do spoznavanja novega
znanja. Pomanjkanje prostora se čuti tudi v kuhinji.
 Predstavnik staršev poda predlog o prestavitvi spomenika na prvotno lokacijo,
in da bi na trenutnem mestu naredili parkirišča. Ravnateljica je povedala, da
bo raziskala možnosti.
 Ravnateljica končuje vprašalnik med učenci tretje triade. Vprašanja se
nanašajo na šolsko delo. Rezultate bo predstavila na naslednji seji.

Sklep št. 2:
Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta ob koncu prvega ocenjevalnega
obdobja v šolskem letu 2018/19, se soglasno potrdi.
K točki 3:
Podano je bilo poročilo o delu šolskega sklada. Iz šolskega sklada je bilo financirano:
 50 eur na učenca za ekskurzijo v Prago pri projektu EU
 Prijavnina za tekmovanje Genius Logicus
 Sofinanciranje zimske šole v naravi
Predstavniki naj zopet opozorijo starše na možnost sofinanciranja iz šolskega sklada.
K točki 4 in 5:
 Potekala je diskusija o možnosti ukrepanja učiteljev pri reševanju vzgojne
problematike v skladu s šolsko zakonodajo. Starši menijo, da otroci premikajo
meje, ker niso sankcionirani. Šola naj dosledno izreka vzgojne ukrepe. Učitelj
bi moral imeti avtoriteto.
 Ena izmed predstavnic staršev je vprašala, kaj lahko predstavniki staršev
naredijo, da bi lahko ukinili delovne sobote. Ravnateljica je odgovorila, da so
delovne sobote v skladu s šolskim koledarjem, ki ga določi MIZŠ.
 Predstavnica staršev je vprašala, v katerem pravilniku je opisano nagrajevanje
učencev in vpis v zlato knjigo.
 Enega izmed staršev zanima, kdo je dolžan obvestiti starše v primeru, da
odpade dejavnost zunanjih izvajalcev. Ravnateljica odgovori, da je to na strani
izvajalcev, da sicer občasno obveščajo, se pa dogaja, da tudi ne obvestijo ne
šole ne učencev.
 Predlog enega izmed staršev je bil, da bi obrnili smer prometa na sedanjem
parkirišču, saj naj bi promet v obratni smeri povečal pretočnost in hitrejše ter
bolj varno odlaganje otrok. Ravnateljica bo preučila možnosti.
 Eno izmed predstavnic sveta staršev je zanimalo ali se na šoli izvaja projekt
Erasmus. Ravnateljica potrdi izvajanje projekta.
 Potekala je diskusija o količini nalog pri matematiki in slovenščini v 6. razredu.
 Izrečena je bila pohvala projektu Tačke pomagačke.
 Predstavnik sveta je predlagal, da bi položnice lahko dobivali po e-pošti.
 Podan je bil predlog za postavitev znakov za nezaželeno parkiranje pred okni
učilnic 5. b in 5. c razreda.
 Predviden datum naslednje seje sveta staršev je 10. 6. 2019, sveta šole pa
13. 6. 2019.

Zapisal:
Metod Novak, predstavnik 4. c razreda

Predsednik sveta staršev:
Gregor Grmek

