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Z A P I S N I K  
 

2. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 30. marca 2021, ob 18. uri  
 

Prisotni: 16 predstavnikov razredov, ravnatelj g. Igor Topole, pomočnica ravnatelja ga. Sabina Vizjak, 

tajnica Maja Klemenc (84,21% prisotnost) 

Odsotni: 3 predstavniki razredov 

 

Predlagani dnevni red:   

1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev. 

2. Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev. 

3. Poročilo 2. seje Sveta zavoda. 

4. Poročilo o delu na daljavo. 

5. Polletno poročilo o delovanju šolskega sklada. 

6. Potrditev poslovnika o delu sveta staršev. 

7. Pobude in predlogi. 

 

Ad 1) Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti. 

Predsednica sveta staršev ga. Maja Ivančič je pozdravila vse navzoče, preverila prisotnost in ugotovila 

sklepčnost.  

Predsednica je podala na glasovanje predlagani dnevni red, ki je bil vsem predstavnikom posredovan 

preko elektronske pošte. 

Sklep: Ugotovi se, da je svet staršev sklepčen in so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje seje.  

Sklep: Predlagani dnevni red je soglasno sprejet in potrjen.  

 

Ad 2) Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 29. 9. 2020. 

Sklep: Zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 29. 9. 2020 se potrdi. 

 

 Ad 3) Poročilo iz 2. seje Sveta zavoda. 

Ga. Maja Ivančič prisotne predstavnike sveta staršev seznani s rednimi ter korespondenčnimi sejami 

sveta zavoda. Pojasni, da je svet zavoda na 1. seji sveta zavoda na novo potrdil konstituiran Svet 

zavoda II. osnovne šole Celje, izvolil predsednika ter namestnika Sveta zavoda, potrdil Letno poročilo 

ravnatelja za šolsko leto 2019/20 ter Letni delovni načrt za leto 2020/21. Na 1. seji Sveta zavoda je 

Svet zavoda potrdil Pravila šolskega reda (dodali 24. člen glede na epidemiološko situacijo in 

posledično zadnjo alinejo v »Prilogi A« pod točko 1: Lažje kršitve) ter potrdi letni načrt notranje 

revizije. Na 1. korespondenčni seji je svet zavoda potrdil rebalans finančnega načrta za leto 2020 in na 

2. korespondenčni seji finančni in kadrovski načrt za leto 2021. Na 2. redni seji sveta zavoda so se 

predstavniki seznanili s inventurnim elaboratom, sprejeli poslovni in finančni načrt za leto 2020, se 

seznanili s poročilom o opravljeni notranji reviziji, letnim poročilom o samoevalvaciji šole ter ocenili 

delovno uspešnost ravnatelja. 

Sklep: Svet staršev se seznani s poročilom 2. seje sveta zavoda.  

 

Ad 4) Poročilo o delu na daljavo. 

Predstavniki sveta staršev so poročilo o delu na daljavo prejeli preko elektronske pošte.  

Dodatnih vprašanj niso imeli. 

Sklep: Svet staršev se seznani s poročilom o delu na daljavo. 

 

Ad 5)  Polletno poročilo o delovanju šolskega sklada. 

Predsednica ga. Maja Ivančič pove, da je stanje šolskega sklada na dan 30. 3. 2021, 11.441,45 EUR.  

Pove, da je šolski sklad v letošnjem šolskem letu pokril naslednje račune:  

- »online« predavanje gospoda Janija Prgića,  
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- predstava za učence 1. razreda na 1. šolski dan 

-  delovni zvezki učenke 6. razreda 

Ga. Ivančič pove, da je šola konec leta pripravila lastni šolski koledar ter ga ponudila v prodajo 

namesto bazarja. Prodaja ni bila tako uspešna.  

Predlogi za sofinanciranje iz šolskega sklada za preostanek šolskega leta: 

- sofinanciranje ekskurzij, 

- gledališke predstave za predmetno in razredno stopnjo. 

Sklep: Svet staršev se seznani s poročilom o delovanju šolskega sklada.  

 

Ad 4)  Potrditev poslovnika o delovanju sveta staršev  
Ravnatelj se zahvali ge. Lei Lokan Ivančič za pripravo novega poslovnika o delovanju sveta staršev.  

Ravnatelj ponovno opozori na zapis v poslovniku, ki pravi, da predstavniki sveta staršev nimajo 

namestnikov.  

Sklep: Poslovnik o svetu staršev se potrdi.  

 

Ad 5)  Predlogi, pobude, vprašanja, aktualno  

Predstavniki staršev na splošno pohvalijo delo učiteljev na daljavo. 

 

Predstavniki predlagajo še nekaj možnih izboljšav glede pouka na daljavo: 

- učitelj tujega jezika (razredna stopnja) se poslužuje več glasovnih pripomočkov in ne zgolj 

samo navodil zapisanih v PDF obliki; 

- učitelji tujega jezika se poslužujejo več videokonferenc; 

- učitelji pošiljajo snov vezano na urnik; 

- učna snov se pošlje vsem staršem in ne samo predstavniku razreda; 

- dodatno računalniško opismenjevanje učencev (v obliki krožka, tedna dejavnosti…); 

- več videokonferenc pri nekaterih predmetih; 

- rezervacija šole v naravi za razrede, ki se je zaradi korona ukrepov to šolsko leto niso mogli 

udeležiti; 

- več utrjevanja, vaj, preverjanja, kako so učenci usvojili snov, ki so se jo učili na daljavo. 

 

Predlogi predstavnikov za delo v šoli v času korona ukrepov:  

- pouk se naj v čim večji meri izvaja na prostem, 

-  več  praktične izvedbo pouka pri predmetu kemija; 

- izvedba kolesarskih izpitov. 

 

Pojasnila ravnatelja: 

Rezervacija šole v naravi za učence, ki se je zaradi korona ukrepov v letošnjem šolskem letu  niso 

mogli udeležiti, je že urejena za naslednje šolsko leto. 

Ravnatelj glede zaradi upada motivacije obišče učence 9. razreda omenjene učence spodbudi za 

nadaljnje delo.  

Ravnatelj pojasni, da je izvedba kolesarskega izpita za 5. razred, na podlagi novo prejetih navodil 

MIZŠ mogoča.  

 

Predstavnica 4. a razreda opozori na vedenjsko problematičnega učenca.  

Sklep: Svet staršev je seznanjen z dogajanjem v 4. a razredu. Šola je s težavo seznanjena in jo rešuje s 

pristojnimi inštitucijami.  

 

Predstavnica 7. a razreda pove, da je disciplina v razredu ob vrnitvi v šolo porazna.  

Sklep: Šola je seznanjena z dogajanjem in težavo rešuje. 

Predlog: Sestanek predstavnice razreda in ravnatelja glede dogovora o ukrepanju.  

 



 

 
 

3|3 

 

Predstavnica vpraša, na kakšen način je ravnatelj ocenil delo učiteljev na daljavo. 

Ravnatelj pojasni, da so učitelji ocenjeni na podlagi poročila, ki so ga dolžni poslati konec tedna za 

tekoči teden.  

Ravnatelj g. Igor Topole svet staršev seznani z vključitvijo šole v Erasmusov projekt Zavoda za 

šolstvo z naslovom Vpeljava elementov kombiniranega učenja po izkušnji s šolanjem na daljavo. 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 19.45. 

 

Celje, 5. 4. 2021 

 

Zapisala:                Predsednica Sveta staršev: 

Maja Klemenc                                                                                   Maja Ivančič 

 
 


