
 
 
 
 
 
 

 

Zapisnik seje sveta staršev 4. 6. 2019, ob 17.30 

 

 

Sestanek se je začel 17.30 

 

Prisotni: Predstavnice in predstavniki razredov: seznam s podpisi prisotnih staršev bo priložen 

Učiteljski zbor: Irena Kodrič (ravnateljica), Nataša Škorjanc Strnad (vodja aktiva 

družboslovja), Maja Premrl (vodja aktiva 2. izobraževalnega obdobja), Denis Šturm (vodja 

aktiva šport); …  

 

Dnevni red sestanka:  

1. Pozdrav predsednika sveta staršev 

2. Potrditev zapisnika zadnje seje sveta staršev 

3. Poročilo o učno vzgojnih rezultatih  in o šolskem skladu v šolskem letu 2018/19 in 

preostale aktivnosti do zaključka šolskega leta 

4. Potrditev cen delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/20 

5. Pobude staršev za naslednje šolsko leto 

6. Razno 

 

Ad 1 

17.30: Zbor staršev, pogovor staršev o raznih temah 

  

Ad 2  

17.50: Prihod in pozdrav učiteljskega zbora,  

Potrditev zapisnika pretekle seje 

 

Ad 3  

Poročilo ravnateljice o učno vzgojnih rezultatih  in o šolskem skladu v šolskem letu 

2018/19 (Poročilo ravnateljice je v prilogi) 

 

Sklep 1: Svet staršev se seznani s poročilom ravnateljice 

 

Ad 4: Potrditev cen delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/20 

 

Cene delovnih zvezkov in drugih potrebščin so soglasno sprejete s strani sveta staršev. 

Sklep 2: Svet staršev potrjuje ceno delovnih zvezkov za naslednje leto.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ad 5  Pobude staršev po oddelkih:  

razred pobude in mnenja odgovor šole ter razprava 

1.a /  

1.b /  

2.a /  

2.b Pohvala za raznolikost kosil  

2.c /  

3.a Pohvala razredničarki Sari Gluk za soočanje z 

izzivi, zahvale za odprto komunikacijo s 

strani šole;  

V teku je sestanek z županom glede pitnika 

ob šoli 

 

3.b Zahvala razredničarki in učiteljici za uspešno 

zaključeno šolsko leto 

 

3.c Večja usklajenost zajtrka in malice; igrala na 

šolskem igrišču, želja po bolj bogatih igralih 

in morda mreži za odbojko; starši ugotavljajo, 

da so uspešno rešili tudi izziv, pred katerim 

do bili kot razred 

 

4.a Pritožba glede neprimernega komuniciranja z 

učenci ene izmed tehničnega osebja; sicer 

pohvala in zahvala učiteljskemu zboru 

Ravnateljica pravi, da se 

bodo pogovorili z osebami, 

ki se jih to tiče 

4.b Pohvala za prijetno leto; želja, da bi bili na 

spletu objavljeni urniki, prošnja, da bi bila 

navodila za 1. šolski dan v prihodnjem letu 

objavljeni prej 

 

4.c Pohvala razredničarki  

5.a Osebna zahvala za podporo in sodelovanje na 

področju dela s specialnimi pedagoginjami 

 

5.b Zahvala učiteljskemu zboru  

5.c Izvajanje »učenja učenja« v OPB, vprašanje, 

zakaj se to ni izvajalo, čeprav je bilo s strani 

šole to predstavljeno kot vsebina  

in pobuda, naj se (saj gre vsekakor za 

aktualno vsebino). 

 

 

 Ravnateljica odgovori, da je 

tu prišlo dejansko do 

neizvajanja iz razlogov na 

strani šole. Vsebine "učenje 

učenja" bodo za ta razred 

vključili v razredne ure v 6. 

razredu. 
 

6.a Želja, da bi razredničarka gospa Černigoj 

ostala še naprej z razredom 

 

6.b /  

6.c /  

7.a /  



 
 
 
 
 
 

 

7.b Zahvala obema razredničarkama  

7.c   

8.a Zahvala učiteljskemu zboru za predano delo  

8.b   

9.a Zahvala učiteljskemu zboru za predano delo  

9.b   

 

Dodatni predlog: Izobraževanje na temo nenasilne komunikacije bi lahko bilo ponujeno tudi 

staršem.  

 

Razno:  

Prihodnje leto bo lahko le en predstavnik staršev na razred imel glasovalno pravico.  

 

Seja sveta šole je ravno na ta dan (4. 6. 2019) potrdila nov mandat ravnateljice Irene Kodrič.  

 

Sestanek se je zaključil ob okvirno 19.30.  

 

 

 

  Zapisnik je usklajen s predsednikom sveta staršev Erikom Zupaničem, ki ga je 

potrdil dne 23.6.2019 1in je dne 24.6. 2019 poslan v usklajevanje svetu staršev, 2.7. 

dopolnjen s pripombami staršev.   

 

 

Ljubljana, 2.7. 2019, zapisala: Špela Razpotnik 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

Priloga:  

 
POROČILO RAVNATELJICE ZA SVET STARŠEV 

Cilje, ki smo si jih je učiteljski zbor zastavil za šolsko leto 2018/19 smo v glavnem dosegli.  

Novosti, ki smo jih vpeljali v iztekajočem se šolskem letu, ura igre v 1. razredu je lepo sprejeta in tudi 

kvalitetna. Prizidek za učence 1. razreda je lepo zaživel.    

Opravili smo NPZ v 3., 6. in 9. razredu. Uradnih rezultatov še ni, saj zbiramo za 9. razred še ugovore 

do četrtka, 6. 6. 2019, 5. 6. 2019 začnemo z vpogledom v NPZ za 6. razred. Za 3. razred pa so že 

uradni rezultati in sicer se gibljemo v povprečju pri slovenščini n matematiki z rahlim odstopanjem 

navzgor Zelo lepe rezultate so učenci dosegli na tekmovanjih iz znanja in iz športa. S svojimi mentorji 

so sodelovali tudi na različnih likovnih in literarnih natečajih.  

Do sedaj znani dosežki naših učencev v šolskem letu 2018/19 

 

Predmet Bronasta 
priznanja  

Srebrna 
priznanja  

Zlata 
priznanja 

    

    

    

    

    

    

    

    

logika 40 1  

Matemček  8 2 

Logična pošast  5 1 

Bober 
računalništvo 

 1 2 (2. in 3. 
mesto v  SLO 

Cankarjevo 
priznanje  

19 2 1 

    

    

    

    

    

Kresnička 46   

    

Stefanovo 
priznanje  

4   



 
 
 
 
 
 

 

Preglovo 
priznanje  

6   

Astronomija- 
Dominikovo 
priznanje  

1   

Tekmovanje iz 
angleščine 

 2  

Tekmovanje iz 
geografije 

10 4 1 

Vegovo 
matematično 
tekmovanje  

 5 5 

Vesela šola  2 2 1 

Zaupajmo v 
lastno 
ustvarjalnost / 
nagrada in 
nagradni izlet v 
Verono 

 1 učenka je 
imela 
ocenjeno 
raziskovalno 
nalogo kot 
najboljšo v 
MO 
Ljubljana v 
svoji 
disciplini  

 

Planinski pohodi 
9/ enkrat 
mesečno 

   

 

Učenci so sodelovali na različnih prireditvah, likovnih in literarnih natečajih, kjer so dosegli vidne 

uspehe. 

Učenci so se preizkusili tudi v tekmovanju iz prve pomoči. Učiteljica naše šole je pripravila tudi 

izobraževanje za starše naših učencev o prvi pomoči. Do sedaj je v popoldanskem času izvedla 3 

delavnice.  

NATEČAJI 

Za okolje poskrbimo sami; učenka prejela nagrado 

Ilustracija revije zapoljudno znanost 

Moja pot v šolo MO Slovenj Gradec 

Noč branja 

Raznolikost nas bogati, ob dnevu jezikov 

Otvoritev prizidka 

Prednovoletno srečanje s starši 

Tradicionalni pohod z lučkami 

Mednarodni likovni natečaj Indija 3 diplome 

Podarim ti žarek sonca 1 priznanje  



 
 
 
 
 
 

 

Mednarodni likovni natečaj Frana Albrehta: »Dom« 

Likovni natečaj Petarda je nevarna 

Projekt cajon 

Izbor za ime Centra znanosti 2 priznanji 

Revija pevskih zborov 

Obeležitev dneva zemlje 

Medkulturnost, migracije, drugačnost – šolski likovni literarni natečaj 

Naša mala knjižnica-  nagrada 

 

Prireditve v mesecu juniju: Pesem je naš zaklad, Gledališko popoldne, Literarno glasbeni večer Z 

glasbo izpod peresa….   

Učenci so dosegli dobre rezultat ena krosu, odbojka deklice, nogomet. Po dolgem času so se tri 

discipline uvrstile na državno tekmovanje. Državno tekmovanje v atletiki bo v sredo, 5. 6. 2019.  

Vzgojno delovanje 

Na vzgojnem področju delujemo v skladu z Vzgojnim načrtom šole. Veliko težavo imamo v 3. a 

razredu z vedenjem enega učenca. V ta namen smo delovali z neštetimi pogovori z učencem, 

Svetovalna služba  je z učenci opravila razgovor kako ravnati v primeru, da si žrtev. Svetovalna 

delavka in pomočnik ravnateljice  so z učencem opravili zelo veliko pogovorov. Sklicali smo timski 

sestanek s starši. O vedenju otroka smo obvestili Center za socialno delo, PP, šolsko zdravnico, starše 

otroka. O vedenju otroka z namenom pomoči imamo jutri, v sredo, 5. 6. 2019,  razširjeni tim in bomo 

videli do kakšnih sklepov bomo prišli.  

Kadrovske menjave od zadnjega sestanka do danes:  

Sodelavka je zaključila porodniški  dopust in začela z začetkom dolge bolniške odsotnosti. Delovno 

razmerje smo podaljšali učiteljici OPB, ki je bila zaposlena za določen čas.   

Specialna pedagoginja: začetek bolniškega staleža z nadaljevanjem porodniške.  

Učiteljice razrednega pouka: začetek bolniške z nadaljevanjem porodniške.   

Pedagoške delavke smo prerazporedili in zaposlili učiteljico razrednega pouka. Vse to prinaša 

spremembo za učence, kolektiv in starše.  

Opravljen redni pedagoški nadzor Pedagoškega inšpektorata. Glavni fokus pedagoškega nadzora je 

bila šolska prehrana. Dobili smo opozorilo, da naša pravila preimenujemo iz Zakona v Pravila šolske 

prehrane. V ta namen smo objavili na spletni strani šole nova pravila in do četrtka, 6. 6. 2019 

pričakujemo pripombe staršev, nato pa jih bomo na svetu šole  v mesecu septembru dali v potrditev.   

Šolska kuhinja ima pogodbo tudi z Inštitutom za varovanje zdravja, ki pregledajo delo v šolski kuhinji 

večkrat letno.  

Staršem se zahvaljujemo za vse prispevke, ki so jih namenili za šolski sklad v času novoletnega sejma. 

Na spletni strani je tudi kratka anketa za priobitev predlogov za izdelke v naslednjem decembru.  

Po informacijah MIZŠ v naslednjih letih ne bo več delovnih sobot, ampak bo šolski koledar trajal od 

1. 9.. do 24. 6.  



 
 
 
 
 
 

 

V naslednjem šolskem letu se spreminja učni načrt za slovenščino od 1. do 9. razreda.  

Šolska knjižnica: vpis knjig v COBISS.  

 

POTRDITEV CEN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

Delovni zvezki za 1. in 2. razred za šolsko leto 2019/20 bodo brezplačni. 

Delovni zvezki po izboru strokovnih aktivov  

3. razred: 49. 90 evrov 

4. razred: 48. 70 evrov 

5. razred: 44. 25 evrov 

6. razred: 118, 8 evrov 

7. razred: 89, 35 evrov plus 14, 90 evrov za DZ nemščina 1 

8. razred: 97, 40 evrov plus 14, 90 evrov za DZ Nemščina II 

9. razred, 68,05 evrov plus 14, 90 evrov ZA DZ nemščina III 

 

 

 

 


