OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK
SVET STARŠEV

ZAPISNIK

2. seje Sveta staršev OŠ Malečnik, ki je bila 5. 3. 2014 ob 17. uri v učilnici matematike.
Prisotni:
Cvetka Černko, Katja Kelbič, Andreja Močnik Kožič, Andrej Vernik, Peter Caf, Tomaž Škrlec,
Vladimir Prah, Darja Krstić Podgorelec, Branko Alter, Klavdija Brus, Borut Korc, Sandi
Vidovič, Rudolf Sedič – ravnatelj.
Opravičeno odsotni:
Mojca Bruić
Predsednica Sveta staršev je pozdravila navzoče in predlagala dnevni red, ki so ga člani
prejeli kot gradivo.
Predlagala je naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Protokolarni zapis korespondenčne seje.
Volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Malečnik.
Pobude in vprašanja.
Razno.

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednica Sveta staršev je ugotovila, da je bilo na seji prisotnih 12 članov in je bila seja
sklepčna.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil sprejet
Sklep št. 1:
Seja Sveta staršev je bila sklepčna, na seji je bilo prisotnih 12 članov.
Sklep št. 2:
Svet staršev OŠ Malečnik je soglasno potrdi predlagani dnevni red.
K točki 2 – Protokolarni zapis korespondenčne seje
Na korespondenčni seji, ki je potekala od 9. 1. 2014 do 13. 1. 2014 do 24.00 so člani Sveta
staršev OŠ Malečnik potrjevali člane v Upravni odbor šolskega sklada OŠ Malečnik.
Dnevni red korespondenčne seje:
1. Imenovanje članov Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Malečnik.
Na korespondenčni seji je sodelovalo 9 članov Sveta staršev in je bil sprejet naslednji

Sklep št. 1:
Na seji je sodelovalo 9 članov Sveta staršev. Vseh 9 članov, ki so sodelovali, je
potrdilo člane Upravnega odbora Šolskega sklada, in sicer: Mojco Bruić, Cvetko
Černko, Tomaža Škrleca in Dejana Senekoviča.
Člani upravnega odbora so bili soglasno potrjeni.
Predstavnik 4. b-razreda je predlagal, da se potrdi tudi zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ
Malečnik z dne 26. 9. 2013, sam ni sodeloval pri potrjevanju zapisnika preko
korespondenčne seje, ker pravi, da ni prejel e-pošte, zato se njegov glas ne more šteti, kot
da je zapisnik potrdil. Predsednica Sveta staršev mu je zagotovila, da mu je poslala e-pošto,
kot vsem ostalim članom Sveta staršev.
Predsednica Sveta staršev je predstavnika 4. b-razreda seznanila, da je bil na seji Sveta
staršev v letu 2013 sprejet sklep, da se zapisniki potrjujejo na korespondenčni seji, to pa
zato, da se lahko zapisniki čim prej objavijo na spletni strani šole. Lahko pa se člani Sveta
staršev dogovorimo, da se zapisnik potrdi še na naslednji seji Sveta staršev, hkrati pa je
pozvala predstavnika 4. b-razreda, da ponovno pregleda e-pošto, ker mu je bil zapisnik
poslan, poslano pa je bilo tudi sporočilo, koliko članov Sveta staršev je zapisnik potrdilo.
Ravnatelj je seznanil člane Sveta staršev s sklepom, sprejetim na 2. seji Sveta staršev, ki je
bila dne 26. 2. 2013, in sicer: »Predstavniki Sveta staršev OŠ Malečnik so se soglasno
strinjali, da se zapisnik Sveta staršev OŠ Malečnik napiše v roku 7 dni in se posreduje
predsednici. Predsednica je posredovala zapisnik članom v potrditev. Predstavniki Sveta
staršev nato v roku 10 dni pošljejo predsednici odgovor, ali zapisnik potrjujejo ali imajo
kakšne pripombe. Če so pripombe, se vnesejo v zapisnik, ki se ponovno posreduje
predstavnikom, le-ti pa morajo v roku 5 dni zapisnik potrditi. » Ravnatelj pa se je strinjal s
predstavnikom 4. b-razreda, da se zapisnik na naslednji seji tudi uradno potrdi.
K točki 3 – Volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Malečnik
Predsednica Sveta staršev je seznanila člane, da Svet staršev izvoli 3 predstavnike staršev v
Svet zavoda OŠ Malečnik. V Svet zavoda OŠ Malečnik se imenujejo 3 predstavniki
ustanoviteljice – MO Maribor, trije predstavniki staršev in 5 predstavnikov šole. Po e-pošti so
člani prejeli kandidatno listo staršev, lahko pa člani Sveta staršev kandidatno listo na seji
dopolnijo. Prav tako se morajo člani odločiti, ali bo glasovanje tajno ali javno.
Člani Sveta staršev so se odločili, da bo glasovanje potekalo tajno, potrdili so predlagano
kandidatno listo, zato je bil sprejet
Sklep št. 3:
Svet staršev OŠ Malečnik je potrdil predlagano kandidatno listo predstavnikov staršev
v Svet zavoda OŠ Malečnik.
Sklep št. 4:
Svet staršev OŠ Malečnik je na podlagi določil 5. člena Poslovnika, sprejetega 17. 3.
2010 na 2. redni seji Sveta staršev, z 12 glasovi sprejeli sklep, da bodo volitve
predstavnikov staršev v Svet šole OŠ Malečnik tajne.
Sklep št. 5:
Svet staršev OŠ Malečnik je imenoval 3-člansko volilno komisijo v sestavi: Branko
Alter, Andrej Vernik in Darja Krstić Podgorelec.
Predsednica Sveta staršev je seznanila člane, da se glasuje tako, da se na glasovnici
obkroži zaporedna številka treh kandidatov, in predala volilni komisiji glasovnice.

Komisija je ugotovila, da je vseh glasovnic 13.
Glasovanje se je pričelo ob 18.05 in zaključilo ob 18.10.
Komisija je preštela glasove in podala poročilo:
- oddanih je bilo 12 veljavnih glasovnic;
- izbrani so bili 3 kandidati – Andreja Močnik Kožič, Tomaž Škrlec in Vladimir Prah.
Svet staršev OŠ Malečnik je na podlagi 46. in 47. člena ZOFVI (UPB 5, Ur. l. 16/07, 36/08,
58/09 in 64/09) sprejel
Sklep št. 6 – o imenovanju predstavnikov staršev v Svet šole:
Člani Sveta staršev so izvolili za štiriletni mandat, ki je vezan na status učenca šole,
naslednje predstavnike staršev v Svet šole:
1. Škrlec Tomaža, predstavnika 2. b-razreda, 9 glasov;
2. Močnik Kožič Andrejo, predstavnico 7. razreda, 8 glasov;
3. Prah Vladimirja, predstavnika 4. b-razreda, 5 glasov.
Predsednica Sveta staršev in ravnatelj sta seznanila člane Sveta staršev z delom Sveta
zavoda OŠ Malečnik.
Ob 18.33 se je opravičil in sejo zapustil predstavnik 4. a-razreda.
K točki 4 – Pobude in vprašanja
Člani Sveta staršev OŠ Malečnik so podali pobude in vprašanja, in sicer:
- predstavnik 6. a-razreda je povedal, da so bile pobude, dane na prejšnjih sejah izpolnjenje.
Prav tako je povedal, da je s strani staršev prišla pohvala glede organizacije kulturnega
dne. Ponovno je bila dana pobuda glede garderobnih omaric, da bi imeli učenci nižjih
razredov omarice v spodnjem delu, višji razredov pa zgoraj. Starši prosijo, da se to uredi v
prihodnjem šolskem letu;
- predstavnik 1. razreda je opozoril na dejstvo, da starši glede plačila športnega dne ob
zaključku leta 2013 niso bili o tem obveščeni;
- predstavnik 4. b-razreda je seznanil Svet staršev, da je bila organizacija pustne povorke
staršem zelo všeč in se naj organizira tudi v prihodnjih letih;
- predstavnica 9. b-razreda je postavila vprašanje, ali bodo na oknih montirana senčila.
Povedala je, da je bil odziv staršev glede predavanja varna raba interneta zelo dober
in starši predlagajo, da bi bilo teh predavanj več, tudi na druge teme (vzgoja, droge ipd.).
Izpostavljen je bil tudi problem parkirnih prostorov;
- predstavnica 7. razreda je podala pobudo ravnatelju glede bralne značke, da apelira na
učiteljico slovenščine, da otroke še bolj vzpodbuja glede predstavitev prebranih knjig.
Podala je predlog, da šola povabi pesnike in pisatelje, ki bi se učencem predstavili in
bi jih morda s tem vzpodbudili, da bi prebrali več knjig;
- predstavnica 6. b-razreda je dodala, da je tudi v njihovem razredu bil problem glede
prebranih knjig za bralno značko, ker otroci niso vedeli kdaj in komu naj prebrane knjige
predstavijo;
- predstavnik 2. a-razreda je podal vprašanje, do katerega razreda je organiziran fakultativni
pouk nemščine, kakšni so program in cilji, ki bi jih naj učenci dosegli, kajti starši ne vidijo
pri otrocih, ki ta pouk obiskujejo, rezultatov.
Ravnatelj je podal na vprašanja odgovore, in sicer:
- spodnjih garderobnih omaric je za vse otroke nižjih razredov, ki imajo pouk v kleti premalo,
bomo pa o predlogu razmislili in v prihodnjem šolskem letu poskušali urediti drugače;
- v prihodnje bodo organizirana dva ali tri predavanja za starše. Če bodo starši želeli še

več takšnih predavanj, naj svojo željo preko Sveta staršev prenesejo na vodstvo šole;
- bralno značko otroci lahko predstavijo pri učitelju slovenščine. Lahko pa
za večji interes branja predstavimo otrokom branje knjig preko tablice, če se starši s
tem strinjajo. Predlagal je, da se med učenci višjih razredov naredi anketa, zakaj v višjih
razredih interes do branja pada;
- fakultativni pouk nemščine se izvaja od 4. do 6. razreda, v nižjih razredih pa je kot interesna
dejavnost. Dogovorjen bo sestanek z učiteljico, ki izvaja nemščino;
- glede parkirnih prostorov je ideja, da se uredi parkirišče zgoraj, nasproti šole, zemljišče
pripada župnišču, zato bi predlagal, da Svet staršev da pobudo na KS, da se na tem
zemljišču uredi parkirišče;
- mnenja o zaključni prireditvi ob koncu leta, ki jo izvede Plesna šola Pingi so bila dobra, v
letošnjem letu pa je nekaj staršev povedalo, da se jim zdi ta storitev predraga, zato bomo v
prihodnjem letu premislili, ali bo to prireditev še izvajala Plesna šola Pingi in poskušali
bomo najti cenejšega ponudnika plesne šole;
- senčila za okna je projektant, ki je naredil popis brez prisotnosti predstavnikov šole,
predvidel samo na južni strani. Na sestanku s predstavniki občine in izvajalcem je ravnatelj
postavil vprašanje, kako je s senčili za vzhodno stran šole. Odgovorili so, da za vzhodno
stran senčila niso predvidena in jih ne morejo dodati v projekt, ker niso bila navedena v
razpisu, zato je zahteval, da se sredstva za senčila z južne strani namenijo za senčila na
vzhodni strani, koliko senčil bo, ni znano . Projektantu bomo napisali dopis, da pričakujemo,
glede na to, da so naredili napako, da nam čimveč oken zasenčijo.
K točki 5 - Razno
Predsednica Sveta staršev je seznanila člane z vsebinami, ki so bile obravnavane na
sestanku Aktiva sveta staršev mariborskih osnovnih šol, in sicer:
- natančna opredelitev rabe mobilnih telefonov v šolah;
- standardizacija nadstandardov v šolah.
Pozvala je člane, če bi želel kdo sodelovati v kateri od delovnih skupin, da se prijavi oz. ji
pošlje prijavo po e-pošti.
Na sestanku je bilo postavljeno vprašanje, iz katerih sredstev bodo šole izplačale plačna
nesorazmerja, ali bo sredstva prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali iz
sredstev šole.
Ravnatelj je povedal, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport posredovalo na
šole dopis, katerem šole obvešča, da šole, ki imajo na svojem zakladniškem podračunu
dovolj sredstev, ne bodo dobile dodatnih sredstev za izplačilo odprave tretje četrtine plačnih
nesorazmerij. Naša šola je imela na računu sredstva, ki so predstavljala prihranke 2013, zato
smo od potrebnih 18.000 EUR, dobili dobrih 3.000 EUR.
Predsednica Sveta staršev je povedala, da so starši dali pobudo, da bi na letošnji prireditvi
Šport špas organizirali tekmo med starši in učitelji, zato je predlagala predstavnikom Sveta
staršev, da s predlogom seznanijo starše po razredih, ker bo potrebno organizirati ekipe,
ravnatelj pa naj s predlogom seznani učitelje.
To prireditev bi lahko združili z otvoritvijo igrišča.
Predstavnik 2. a-razreda je vprašal ali se izvaja košarka kot fakultativa, ali velja to tudi za
nižjo stopnjo.
Ravnatelj je povedal, da se to izvaja, vendar se učenci že od septembra dogovarjajo in še
niso sestavili ekip. Lahko pa se pridružijo tudi učenci nižje stopnje.
Svet staršev je opozoril tudi na problem, da veliko otrok ne trenira več odbojke in vprašanje
je, kaj se dogaja, da ne želijo več trenirati.

Ravnatelj je povedal, da bo na to opozoril vodstvo kluba in tudi preveril, ali se izdajajo
potrdila o plačilu vadnine.
Predstavnik 8. a-razreda je vprašal, ali na šoli razmišljamo o uvedbi e-asistenta, kajti na
drugih šolah se to že izvaja.
Ravnatelj je odgovoril, da se na šoli za ta projekt še nismo odločili, do naslednje seje bo
pripravil odgovore. Mnenja je bil, da bi za začetek pričeli z e-redovalnico.
Svet staršev je menil, da je prav, da se e-asistent uvede, bodo pa predstavniki o tem
povprašali starše po razredih. Potrebno pa bo e-asistenta staršem tudi predstaviti.
Seja je bila zaključena ob 20.10.

Zapisala
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