OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK
SVET STARŠEV

ZAPISNIK

4. seje Sveta staršev OŠ Malečnik, ki je bila 31. 5. 2016 ob 17.00 v učilnici matematike OŠ
Malečnik.
Prisotni: Borut Korc, Marko Golež, Florence Gacoin-Marks, Natalie C. Postružnik,
Mojca Bruić, Tina Rat, Polona Robič, Valerija Bračko
Opravičeno odsotni: Simona Šilec
Odsotni: Smiljan Diemat, Branko Alter, Tomaž Škrlec
Vabljeni: Rudolf Sedič – ravnatelj, Matej Pangerl – organizator šolske prehrane

Predsednik Sveta staršev je odprl sejo, pozdravil navzoče in predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Šolska malica – pogovor z organizatorjem šolske prehrane.
Pouk v manjših učnih skupinah v šolskem letu 2016/2017.
Učbeniki, delovni zvezki in druga učna gradiva v šolskem letu 2016/2017.
Novosti v šolskem letu 2016/2017
Nakup potrebščin za pouk likovne vzgoje.
Jutranje varstvo in OPB.
Razno

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik Sveta staršev je ugotovil, da je bilo na seji prisotnih osem članov in je bila
seja sklepčna.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil sprejet
Sklep št. 1:
Seja sveta staršev OŠ Malečnik je bila sklepčna, na seji je bilo prisotnih osem
članov.
Svet staršev OŠ Malečnik je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
K točki 2 – Šolska malica – pogovor z organizatorjem šolske prehrane
Ravnatelj je povedal, da je s strani staršev bila podana pobuda, da bi se pogovorili o
jedilnikih za malico in kosilo, zato je bil na sestanek povabljen organizator prehrane, ki te
jedilnike tudi sestavlja.

Organizator prehrane je povedal, da določene težave obstajajo, se pa iščejo tudi rešitve.
Kot vzgojna ustanova smo zavezani k smernicam zdravega prehranjevanja in jih
postopoma uvajamo v naše jedilnike.
Šola sodeluje tudi v shemi šolskega sadja in zelenjave.
Problematika prehrane je večplastna. Vsako šolsko leto se izvede predavanje o zdravi
prehrani, kjer otroci podajo svoje predloge oz. mnenja, seveda pa so ta mnenja po
razredih različna in jih je potrebno poenotiti. Poudaril je, da je naša šolska kuhinja
kadrovsko podhranjena, imamo samo eno kuharico, ki mora dnevno zagotoviti 225 malic,
20 zajtrkov, razdeliti mora 170 kosil, kar pomeni za enega zaposlenega veliko.
Ravnatelj je povedal, da bomo z novim šolskim letom imeli novega dobavitelja za kosila,
in sicer OŠ Toneta Čufarja, na kar pa nimamo vpliva, saj o tem odloča MO Maribor.
Člani Sveta staršev so podali naslednja mnenja oz. predloge:
- potrebno je zmanjšati količino sladkorja v obrokih;
- zmanjšati količino kruha in pekovskih izdelkov, ko živilo, ki se daje otrokom;
- proučiti možnost, da se za malico skuha tudi mlečni riž ali pšenični zdrob;
- če ni možnosti kuhanja v šolski kuhinji, razmisliti, da se mlečni riž in pšenični zdrob
pripelje v termoportih, kot se pripelje kosilo;
- razmisliti o sponzorjih, da pridobimo dodatna sredstva za prehrano;
- zmanjšati količino mlečnih namazov za malico;
- proučiti možnost nabave kotla za kuhanje v šolski kuhinji.
Člane Sveta staršev je tudi zanimalo, ali se vodi evidenco, koliko hrane se zavrže čez dan.
Ravnatelj je povedal, da se kruha ne zavrže, se pa zavrže hrana od malice in kosila nekje v
20%.
Organizator prehrane je poudaril, da v šolski kuhinji ni pogojev za kuhanje, je samo
razdelilna kuhinja in če bi želeli kuhati malico, bi morali nabaviti kotel. Se pa strinja, da bi dali
pobudo na MO Maribor za nabavo tega kotla.
Ravnatelj je podal predlog, da se na roditeljskih sestankih po razredih v prihodnjem šolskem
letu o tem pogovorijo in prenesejo povratne informacije na Svet staršev.
K točki 3 – Pouk v manjših učnih skupinah v šolskem letu 2016/2017
Gradivo so člani prejeli, ravnatelj je povedal, da ni bistvenih sprememb od lanskega leta v
smislu manjših učnih skupin, v kratkem je razložil učenje v manjših učnih skupinah.
Člane Sveta staršev je vprašal, ali imajo vprašanja oz. pripombe.
Predstavnica drugega razreda je vprašala, ali se lahko tudi pri nižjih razredih uvede
diferenciacija oz. pouk v manjših učnih skupinah.
Ravnatelj je odgovoril, da je v nižjih razredih lahko samo v obliki dopolnilnega oz. dodatnega
pouka.
K točki 4 – Učbeniki, delovni zvezki in druga učna gradiva v šolskem letu 2016/2017
Gradivo so člani prejeli.
Ravnatelj je povedal, da izbor učbenikov predlagajo učitelji, ki bodo učili v naslednjem
šolskem letu. Vse učbenike dobijo učenci iz učbeniškega sklada.
Pri izboru delovnih zvezkov sta v gradivu navedeni ceni za lansko leto in cena za letošnje
leto za primerjavo. Od prvega do petega razreda pri ceni za delovne zvezke ni bistvene

razlike od lanskega leta, v šestem, sedmem, osmem in devetem razredu pa je znesek višji
zaradi novega delovnega zvezka s CD-jem za glasbo.
Po krajši razpravi so bili člani Sveta staršev mnenja:
- delovni zvezki so podpiranje lenobe, ker otroci samo izpolnjujejo prazne črtice že od
prvega razreda naprej, , kar se pozna tudi pri opismenovanju;
- delovni zvezki morajo biti izpolnjeni vsaj v 80 procentih
Sklep št. 3:
Svet staršev OŠ Malečnik potrdi izbor in nabavo delovnih zvezkov za šolsko leto
2016/2017, ob čemer predlaga pedagoškemu zboru, da preuči potrebo po delovnih
zvezkih in premisli, ali bi se jih lahko nadomestilo na kakšen drugačen način (delovni
listi, projektne naloge itd.)
K točki 5 – Novosti v šolskem letu 2016/2017
Ravnatelj je seznanil Svet staršev z novostmi v šolskem letu 2016/2017, in sicer:
- v 2. razredu se bo pričel pouk prvega tujega jezika – angleščina;
- v 1. razredu ostane neobvezni izbirni tuj jezik;
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport samo določa število ur v OPB glede na
število otrok od 1. do 5. razreda, pomnoženo z 0,5;
- z novim šolskim letom bo šola začela aktivno delati kot zdrava šola. Povedal je, da je
bil na izobraževanju in prejel certifikat. Prvi sestanek tima bo sklican konec meseca
junija. Enkrat na leto se morajo organizirati predavanja za starše in učitelje na temo
zdrava šola.
K točki 6 – Nakup potrebščin za pouk likovne umetnosti
Ravnatelj je povedal, da je predlog učiteljev, da se tudi v prihodnjem šolskem letu
organizirano nabavijo potrebščine za pouk likovne umetnosti za učence od 1. do 9. razreda.
Starši bodo za nabavo teh potrebščin prispevali 10 €.
Svet staršev se je s predlogom strinjal, zato je bil sprejet
Sklep št. 4:
Svet staršev OŠ Malečnik se strinja z organizirano nabavo nakupa potrebščin za pouk
likovne umetnosti za učence od 1. do 9. razreda. Učenci za nabavo potrebščin
prispevajo10 €.
K točki 7 – Jutranje varstvo in OPB
Ravnatelj je seznani Svet staršev, da bi se jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda
izvajalo pod enakimi pogoji kot v letošnjem šolskem letu.
Na predlog ni bilo pripomb, sprejet je bil
Sklep št. 5:
Svet staršev OŠ Malečnik je soglašal, da se jutranje varstvo za učence od 2. do 5.
razreda izvaja tudi v prihodnjem šolskem letu in ga financirajo starši.

K točki 8 – Razno
Ravnatelj je seznanil Svet staršev, da se bosta v prihodnjem šolskem letu združila sedanja
6.a in 6.b razred zaradi prešolanja enega učenca.
Predsednik in ravnatelj sta se članom Sveta staršev zahvalila za podporo in dobro
sodelovanje.

Seja je bila zaključena ob 19.10.

Zapisala
Marjana Nekrep

Predsednik Sveta staršev
Borut Korc

