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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V PONEDELJEK, 16. MAJA 2011, 
OB 17. URI V GLASBENI UČILNICI. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo enajst         
staršev, štirje so se opravičili. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Oblike diferenciacije v šolskem letu 2011/2012. 
3. Poročilo o delu šolske skupnosti. 
4. Spremembe in dopolnitve letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011. 
5. Nabava učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/2012. 
6. Pobude in predlogi. 
7. Razno. 

 
                                           

K 1. točki) 
Predsednica sveta staršev Aleksandra Kohek je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, 
z dne 17. februarja 2011. 
Ravnateljica je povedala, da je interesna dejavnost dramski krožek pričela z delom po 
zimskih počitnicah, učenci so dobili tekst, vendar se zelo neredno udeležujejo vaj. 
 
 
K 2. točki) 
Ravnateljica je pripravila gradivo, v katerem je predlog oblik diferenciacije za šolsko leto 
2011/2012. Predlog ravnateljice, na osnovi strokovnega mnenja učiteljev MAT, SLJ in TJA je 
naslednji: 
 
4. razred - fleksibilna diferenciacija MAT (od 1.4.2012), 
5. razred - fleksibilna diferenciacija MAT, 
6. razred - fleksibilna diferenciacija MAT, SLJ, TJA, 
7. razred -  fleksibilna diferenciacija MAT, SLJ, TJA, 
8. razred - heterogene skupina SLJ, TJA, 
               -  nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti - MAT, 
9. razred - delo po oddelkih in dodatni učitelj v oddelku pri posameznih urah pouka - 
                 SLJ, MAT 
               - nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti - MAT. 
 
S predlogi so bili starši seznanjeni na majskih roditeljskih sestankih. 
Predlog diferenciacije za šolsko leto 2011/2012 bo posredovan v potrditev svetu šole. 
Gradivo je priloga zapisniku. 
 
 
K 3. točki)  
Katja Kovačič, pedagoginja in mentorica šolske skupnosti, je podala poročilo o delu šolske 
skupnosti v šolskem letu 2010/2011. Šolska skupnost se sestaja vsak mesec. Teme srečanj 
so bile naslednje: načrt dela šolske skupnosti, tema otroškega parlamenta, Vpliv medijev in 
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družbe na oblikovanje mladostnika, udeležba na medobčinskem otroškem parlamentu, 
spremljali so razne akcije, ki so se dogajale v šoli. 
 
Poročilo o delu šolske skupnosti je priloga zapisniku. 
 
 
K 4. točki) 
Ravnateljica je predstavila dopolnitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011. 
Šola bo od 20. do 22. maja organizirala tabor za nadarjene učence skupaj z OŠ Martina 
Konšaka. 
Svet staršev je podal pozitivno mnenje k dopolnitvi letnega delovnega načrta. 
 
 
K 5. točki) 
Ravnateljica je po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o upravljanju 
učbeniških skladov seznanila, da si mora šola pridobiti pisno soglasje sveta staršev za 
skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred, 
najkasneje do 10. junija tekočega šolskega leta. 
 
Damijana Matjašič, knjižničarka, je staršem predstavila skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov po razredih: 
 

1. razred    45,90 € 
2. razred    50,56 € 
3. razred    52,31 € 
4. razred    90,03 € 
5. razred    93,62 € ( za 6,90 € več zaradi ročnega zemljevida Slovenije) 
6. razred  128,21 € (več zaradi Atlasa 34,96 €) 
7. razred    84,85 € 
8. razred    99,40 € 
9. razred    92,90 € (dodatno WIR 3, 13,80 €) 

 
V letošnjem letu imamo predvidene večinoma enake kot lani. 
Skupna nabavna cena delovnih zvezkov od 1. do 3. razreda se je znižala glede na prejšnje 
leto (ne bo se več uporabljal delovni zvezek iz spoznavanja okolja). 
V 5. razredu so učitelji vključili dodatno ročni zemljevid, v 6. razredu Atlas,  v 9. razredu pa 
se je cena dvignila zaradi nemščine kot obveznega drugega tujega jezika.   
V ostalih razredih skoraj ni sprememb, cena delovnih zvezkov je primerljiva z lanskimi 
nabavnimi cenami. 
Sklep 1:  
Svet staršev je dal soglasje k skupnim nabavnih cenam delovnih zvezkov in  gradiv po  
razredih. 
 
Damijana Matjašič je predstavila različne ponudbe založb za nabavo delovnih zvezkov. 
Predlagala je, založbi DZS in Kopija nova, starši pa sami izberejo za njih bolj ugodno 
ponudbo. Seveda pa lahko starši sami nabavijo delovne zvezke tudi pri drugih ponudnikih. 
 
Sklep 2:  
Svet staršev je dal soglasje, da za nabavo delovnih zvezkov šola ponudi staršem založbo 
DZS in Kopijo novo. 
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K 6. točki) 
Predstavnici staršev 9. razredov sta dali pobudo, da učitelji omogočijo učencem možnost 
odgovarjanja za višjo oceno, povsod tam, kjer je mogoče. 
Učenci namreč potrebujejo glede na sistem vpisa v izbrane srednje šole čimveč točk. 
 
 
K 7. točki)  
Ravnateljica je svet staršev seznanila z udeležbo šole v sklopu Evropske prestolnice kulture 
v projektu Urbane brazde, o predvidenih izvajanjih šole v naravi v 3., 5. in 8. razredu. 
Starše je povabila na proslavo ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije z naslovom Se še 
spomnite…, ki bo v torek, 31. maja, ob 17. uri v šoli. 
 
Ravnateljica je povedala tudi, da je šola v marcu organizirala regijsko tekmovanje iz 
matematike in da so se učenci 4. razreda v maju udeležili varnostne olimpijade. 
 
Karmen Kolmanič, predstavnica staršev v Aktivu staršev mariborskih osnovnih šol, je starše 
seznanila z zadnjim sestankom: 
 

- dali so pobudo za zaposlitev informatorja preko javnih del, 
- na sestanku je bil prisoten g. podžupan Mikl, ki je odgovarjal na vprašanje o 

investicijskem vzdrževanju šol, 
- pogovor je potekal tudi o fotovoltaiki na strehah, 
- aktiv je podprl enotedenske počitnice, 
- ustanavlja se nacionalni aktiv staršev,… 

 
Ravnateljica je še povedala, da bosta od septembra naprej v šoli tudi 2 oddelka vrtčevskih 
otrok zaradi predvidene rušitve enote Lupinica vrtca Tezno. 
 
 
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.30 uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                 Predsednica sveta staršev: 
Stanislava FRANGEŽ                                             Aleksandra KOHEK 
 
 
 


