ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 29. septembra 2020, ob 18. uri v glasbeni učilnici
Prisotni: 16 predstavnikov razredov, ravnatelj g. Igor Topole, pomočnica ravnatelja ga. Sabina Vizjak,
tajnica Maja Klemenc (84,21% prisotnost)
Odsotni: 3 predstavniki razredov
Dnevni red:
1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev;
2. Izvolitev predsednika/ce in podpredsednika/ce Sveta staršev;
3. Izvolitev treh predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda;
4. Izvolitev štirih predstavnikov v Šolski sklad;
5. Pregled zapisnika zadnjih sej Sveta staršev in njegova potrditev;
6. Obravnava in sprejem Pravil šolskega reda;*
7. Obravnava in sprejem Letnega poročila ravnatelja o delu v šolskem letu 2019/20;
8. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21;
9. Obravnava in sprejem dogovora o delu Sveta staršev za šolsko leto 2020/21;
10. Pobude in predlogi.
K točki 1/
Ravnatelj je pozdravil vse prisotne in predstavil poročilo o volitvah v Svet staršev. Predstavniki staršev
so bili za člane Sveta staršev za šolsko leto 2020/21 izvoljeni na roditeljskih sestankih v začetku
meseca septembra. Ravnatelj je predlagal dnevni red, ki so ga prisotni soglasno potrdili. 1. seja sveta
staršev je bila na pobudo predstavnikov staršev v glasbeni učilnici in ne preko videokonference.
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K točki 2/
V skladu s Poslovnikom o delu Sveta staršev smo izmed staršev, ki so bili izvoljeni v Svet staršev,
izvolili predsednico Sveta staršev in njeno namestnico.
SKLEP:
1. Svet staršev verificira mandate članov Sveta staršev.
2. Svet staršev bo v šolskem letu 2020/21 vodila ga. Maja Ivančič, njena namestnica bo ga. Lea Lokan
Ivančič.
K točki 3/
V skladu s Poslovnikom o delu Sveta staršev smo izmed staršev, ki so bili izvoljeni v Svet staršev,
izvolili tri predstavnike Sveta staršev v Svet zavoda.
SKLEP:
1. Sveta staršev verificira mandate članov Sveta staršev v Svetu zavoda.
2. Predstavniki Sveta staršev v Svetu zavoda so ga. Maja Ivančič, ga. Lea Lokan Ivančič in g. Boštjan
Hren.
K točki 4/
Predsednica Sveta staršev je podala kratko informacijo o Šolskem skladu. Sklad vodi upravni odbor,
sestavljen iz štirih predstavnikov staršev in treh predstavnikov zaposlenih. Mandat izvoljenih članov
traja 2 leti, zato je treba imenovati nove člane oziroma podaljšati mandat starim članom. Predlagani so
bili sledeči člani:
– ga. Maja Ivančič,
– ga. Alenka Vizjak,
– ga. Breda Pungaršek Žohar,
– g. Boštjan Hren.
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SKLEP:
Za člane upravnega odbora šolskega sklada so bili soglasno imenovani ga. Maja Ivančič, ga. Alenka
Vizjak, ga. Breda Pungaršek Žohar in g. Boštjan Hren. Njihov mandat prične teči 30. 9. 2020 in traja
dve leti.
K točki 5/
Na zapisnik 1. seje Sveta staršev, ki je bila 25. 9. 2019, ni bilo nobenih pripomb.
SKLEP:
Svet staršev je potrdil zapisnik zadnje seje z dne 25. 9. 2019.
K točki 6/
Obstoječim pravilom smo dodali 24. člen glede na epidemiološko situacijo in posledično zadnjo
alinejo v »Prilogi A« pod točko 1: Lažje kršitve.
SKLEP:
Svet staršev se je seznanil z dopolnjenim pravilnikom in točko A.
K točki 7/
Predstavniki sveta staršev pohvalijo način dela od doma, ki so ga v preteklem šolskem letu izvajali
nekateri učitelji. Povedo, da so pogrešali več videoposnetkov, kjer učitelj učencu obravnavano snov
pojasni z videoposnetkom (zvok in slika). Predstavniki poudarijo pomembnost pouka online.
Izpostavijo, da imajo učenci velik manjko v znanju, zato bi morali učitelji v začetku šolskega leta
nameniti več pozornosti ponavljanju snovi preteklega šolskega leta. Pojasnijo, da nekateri učitelji to
upoštevajo, nekateri pa hitijo z obravnavo nove snovi.
Pojasnijo, da so bili na prvih roditeljskih sestankih nekateri obveščeni, da nekateri učitelji v primeru
ponovnega dela od doma načina dela ne bodo spreminjali.
Ravnatelj predstavnike seznani, da so imeli učenci predmetne stopnje na začetku šolskega leta
kulturni dan, ki je bil namenjen učenju dela na daljavo. Pojasni, da so učenci del kulturnega dneva
preživeli v šoli, drugi del doma. S tem so se naučili prijave v spletne učilnice, pošiljanja elektronske
pošte učiteljem ter opravljanje nalog v spletni učilnici Google Classroom.
SKLEP:
Svet staršev soglaša s predlogom Letnega poročila ravnatelja o delu v šolskem letu 2019/20.
K točki 8/
Ravnatelj predstavnike seznani s prijavo šole na dveh mednarodnih Erasmus projektih. Pojasni, da sta
projekta potrjena in v načrtu za to šolsko leto. Prav tako se v tem šolskem letu načrtuje izvedba
ekskurzij, ki so ostale nerealizirane v preteklem šolskem letu, izvedba šole v naravi za učence 8.
razreda (odpoved lanskoletnega termina), obisk šole iz Koreje in Srbije.
Starši so bili podrobno seznanjeni z nadstandardnim programom, ki ga šola ponuja učencem in je
predstavljen v predlogu Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21.
SKLEP:
Svet staršev soglaša s predlaganim nadstandardnim programom šole za šolsko leto 2020/21.
SKLEP:
Svet staršev soglaša s predlogom Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21.
K točki 9/
SKLEP:
S starši je bil sklenjen dogovor, da vabila in zapisnike prejemajo po elektronski pošti. Predstavniki se
strinjajo, da predsednica Sveta staršev prejme elektronske naslove in kontaktne številke predstavnikov
po razredih. Zapisniki se bodo v šolskem letu objavili na šolski spletni strani.
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K točki 10/
Izvedba izbirnih predmetov
Predstavniki prosijo za večjo obveščenost staršev o izvedbi oz. neizvedbi neobveznih oz. obveznih
izbirnih predmetov zaradi premalo prijavljenih učencev.
Plavalni tečaj
Predstavnike zanima, ali se bodo v letošnjem šolskem letu izvajali plavalni tečaji za učence.
Ravnatelj pojasni, da so datumi izvedbe plavalnih tečajev glede na trenutne razmere prestavljeni,
vendar vseeno ostajajo načrtovani za to šolsko leto.
Izvolitev predstavnika razreda
Predstavnik predstavi zaplet pri glasovanju predstavnika razreda na 1. roditeljskem sestanku. Pojasni,
da se je razrednik kljub večinski potrditvi predstavnika odločil, da imajo starši možnost potrditve
predstavnika oz. izvolitve novega predstavnika na elektronski naslov razrednika do naslednjega dne.
Osvežitev poslovnika o delu sveta staršev
Predsednica Sveta staršev predlaga, da bi se poslovnik o delu sveta staršev posodobil. Posodobitev
poslovnika bo pripravila ga. Lea Lokan Ivančič.
Urnik uporabe šolskega igrišča v času OPB
Predstavniki opozorijo, da imajo učenci v OPB urnik izhodov na šolsko igrišče. Zanima jih, ali bi
lahko učenci v podaljšanem bivanju glede na velikost šolskega igrišča le - tega koristili prej kot po
razporedu.
Valeta
Predstavnik pove, da so bili učenci na lanskoletni valeti razočarani, ker se valete niso udeležili tudi
drugi učitelji, ki so učence učili. Pove, da so se starši odločili za organizacijo valete v lastni režiji.
Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 19.45.
Celje, 30. 9. 2020

Zapisala:
Maja Klemenc

Predsednica Sveta staršev:
Maja Ivančič

