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Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2013/14,
26. 9. 2013 ob 17. uri v učilnici zgodovine.
Prisotni člani sveta staršev: Helena Berden, Elizabeta Gruden, Lidija Leskovšek,
Aleksandra Kutin, Vanja Krmelj, Medeja Kores, Gregor Štrukelj, Tomaž Novak, Miran
Baler, Andreja Snoj, Barbara Engelsberger, Alenka Luzar, Nataša Hladnik Oblak,
Nataša Zaviršek Žorž, Elizabeta Jaklič, Andreja Ogulin Iskra, Jožica Ozimek Berčon,
Tatjana Vrbošek.
Opravičila odsotnost: Jelena Kačar, Jurij Korenc.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2013/2014
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje
3. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za šol. leto
4. 2012/2013
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2013/2014
6. Program prilagajanja na vodo
7. Poročilo o delu šolskega sklada
8. Razno
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.
1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2013/2014
Za predsednika sveta staršev je bil predlagan lanskoletni predsednik g. Miran Baler,
ki se je s predlogom strinjal. Za njegovega namestnika pa je bil predlagan g. Tomaž
Novak, ki se je s predlogom ravno tako strinjal. Oba sta bila potrjena soglasno.
Sklep št.1:
Predsednik sveta staršev za leto 2013/14 je g. Miran Baler, njegov namestnik pa g.
Tomaž Novak.

2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje
Zapisnik zadnje seje sveta staršev je bil posredovan udeležencem pred prvo sejo in
ker ni bilo pripomb je bil zapisnik sprejet.
Sklep št 2:
Zapisnik zadnje seje sveta staršev za šolsko leto 2013/14 je sprejet.

3. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za šol.
leto 2012/2013
Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za leto 2012/13 nam
je bil posredovan v branje pred sejo in ga zato nismo posebej obravnavali.
Ravnateljica nam je predstavila rezultate ankete o šolski prehrani, ki je bila izvedena
v šoli med 348 učenci, in ki še ni objavljena zaradi bolniških odsotnosti. Na kratko
povzeta anketa:
Ali otrok zajtrkuje doma?
47 % vedno, 32 % občasno, 21 % nikoli
(glede na leto 2010 je rezultat veliko boljši )
Kako ste zadovoljni s prehrano v šoli?
20 % vedno zadovoljen, 57 % skoraj vedno zadovoljen
Ali otroci jedo sadje v šoli?
30% vedno jejo sadje, 63% jejo sadje, ki ga imajo radi, 7% nikoli ne jejo sadja
(otroci imajo najraje jabolko)
Ali otroci poznajo prehransko piramido?
56 % da, 39 % približno, 6 % ne
Ali šolska prehrana sledi smernicam zdrave prehrane?
45 % da, 5 % ne, 50 % občasno
Kako so otroci zadovoljni s kosilom?
15 % vedno, 59 % pogosto, 22 % občasno, 4 % nikoli
Kako so otroci zadovoljni s postrežbo hrane?
90 % zadovoljni (prijazno, nasmejano, hitro osebje, vedno dovolj za
»repete«), 10 % nezadovoljni
Malica, ki je otrokom najbolj všeč?
Sirova štručka/krof/francoski rogljiček/ bel kruh/makovka
Za malico si večkrat želijo:
Jabolko/kruh/jogurt/namaze/pizza/čokolino,gres
Za kosilo si večkrat želijo:
Testenine/juho/makaronovo meso/piščanca/palačinke/dunajski zrezek/njoke
Sklep št 3:
- Na jedilnik naj se večkrat uvrsti bistra juha (ne samo kot enolončnica);
- V mrzlih obdobjih naj bodo topli napitki pri zajtrku v prvem razredu;
- S strani šole se preveri in javi svetu staršev količino odpada Biotera
- Ravnateljica opozori, da je vsak učenec, ki je naročen na kosilo, do njega
upravičen, tudi če nima kartice. Dolžnost učenca je, da kartico hrani in jo ima
vedno s seboj, vendar če se zgodi, da jo pozabi, se opraviči in mora prejeti
kosilo. Predstavniki oddelkov posredujemo informacijo ostalim staršem.
- Poročilo letnega delovnega načrta za leto 2012/13 se potrdi.
4. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2013/2014
Letni delovni načrt OŠ Vrhovci za leto 2013/14 nam je bil posredovan v branje pred
sejo.
Ravnateljica nam je predstavila bistvene elemente: dnevi dejavnosti so v načrtu bolj
opredeljeni; stroškovnik je bolj dodelan; tabori so že sedaj specificirani; še vedno pa
kot prednostne naloge ostajajo: samostojnost učencev, upoštevanje šolskih pravil ter
pisanje domačih nalog. Kot novost pa se uvaja Kulturno prehranjevanje.

Novost pa je E asistent informacijski sistem za učinkovitejše delo v šoli. Omogoča
sprotno vpisovanje, je cenejši od papirnega sistema in nudi večjo preglednost. Učitelji
so ga dobro sprejeli in ga že uporabljajo.
Sklep št 4:
Predstavniki razredov moramo na naslednjem roditeljskem sestanku jasno poudariti,
da E asistent ni obvezen na voljo so tri možnosti:
1. Ne pristopiš,
2. Pristopiš k osnovnemu paketu,
3. Pristopiš k plačljivemu paketu.
Nujno je takoj javiti kakršno koli napako v E-asistentu napaka v podatkih, ipd.

5. Program prilagajanja na vodo
Prvim in tretjim razredom je omogočen program Prilagajanje na vodo v trajanju 20 ur,
ki je za učence brezplačen.
Sklep št 5:
Svet staršev tudi letos potrdi program oz. da soglasje.
6. Poročilo o delu šolskega sklada
Predstavnica sklada, ga. Alenka Luzar, predstavi šolski sklad za nove člane sveta
staršev. Sklad ima na dan 19. 9. 2013 na razpolago 3.434,50 EUR. Sklad je zaznal
upad prihodkov s strani Dinosa akcije zbiranja starega papirja, zato pozivajo starše
oz učence k dodatnim motivacijam za zbiranje papirja.
Sklep št 6:
Predstavnike razredov se poziva, da pozovejo starše k oddaji predlogov in pobud za
zbiranje sredstev in tudi za pobude o porabi sredstev pobuda se odda preko
predstavnika razreda v tajništvo in naprej do sklada, ki potem obravnava vsako
pobudo posebej. Ena izmed pobud je tudi tuji jezik kot dodatna dejavnost, kot npr.
plezanje.

7. Razno
Ravnateljica obljubi, da bodo vrata predmetne stopnje v primeru slabega
vremena (mraz, dež) odprta - sedaj se po preduri zaklenejo.
Učence spodbudimo, da skrbijo za vzdrževanje šolskega igrišča in ostalega
šolskega inventarja (med šolskimi počitnicami se je zgodil vlom v garažo in
razbitje šip na šoli).
Ravnateljica preveri možnost videonadzora na zunanjem šolskem igrišču.
Še vedno se ureja prevoz mimo Trinkove ulice, kjer se je število vozačev
povečalo.
Učencem na razredni stopnji sta na voljo jedilnica ali knjižnica za čas med
koncem kosila in začetkom interesnih dejavnosti.
Pohvaljen je bil projekt »Ko zmaga jeza«, starši želijo nadaljevanje projekta.

Seja sveta staršev je bila zaključena ob 19.05

Zapisala
Aleksandra Kutin

Predsednik sveta staršev
Miran Baler

