ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V ČETRTEK, 23. SEPTEMBRA
2010, OB 17.00 URI V UČILNICI 5. B RAZREDA.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo
petnajst staršev, trije so se opravičili.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Poročilo o delu v šolskem letu 2009/2010.
3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2010/2011.
4. Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja.
5. Evalvacija vzgojnega načrta.
6. Razno.
Ravnateljica je predlagala razširitev dnevnega reda s točkami:
6. točka: Zakonska opredelitev dela sveta staršev, poslovnik o delu sveta staršev,
poslovnik o delu sveta staršev, volitve predsednika sveta staršev.
7. točka: Pravila o šolski prehrani in Pravila o subvencioniranju šolske prehrane.
Svet staršev je sprejel razširitev dnevnega reda.
K 1. točki)
Ravnateljica Stanislava Frangež, je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne 3. junija
2010.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki)
Šola je gradivo Poročilo o delu v šolskem letu 2009/2010 poslala članom sveta staršev z
vabilom. Starši niso imeli vprašanj o pripravljenem poročilu.
K 3. točki)
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2010/2011 v točkah, ki se
nanašajo na nadstandard. Starši so na mizo prejeli načrt in finančno ovrednotenje dnevov
dejavnosti, strokovne ekskurzije, tekmovanja, šola v naravi. Pred tem so bili starši na
roditeljskih sestankih seznanjeni tudi z nadstandardom po posameznih razredih.
3.1. Ravnateljica je svet staršev seznanila z nadstandardnimi oblikami v okviru obveznega
programa:
- dnevi dejavnosti
- strokovne ekskurzije od 6. do 9. razreda
- tekmovanja
Predlogi in pripombe staršev so bile naslednje:
Ga. Zgubič: - v juniju leta 2010 je bilo preveč plačljivih dejavnosti po nekaterih razredih,
- za 8. razred je bilo na strokovni ekskurziji preveč vožnje, vožnjo z ladnjico po
Bohinjskem jezeru bi lahko nadomestili z dejavnostjo okoli Kranjske gore.
G. Lasbaher: v 7. razredu je dan dejavnosti ponovno v Srednji lesarski šoli, ki so jo obiskali
že v 3. razredu.
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Ravnateljica je odgovorila, da sta vsebini in cilji v 3. in 7. razredu različni.
Ravnateljica je pri tekmovanjih izpostavila velik finančni vložek šole v prejšnjem šolskem letu
(okoli 2.000,00 €). Predlagala je, da v okviru prispevkov v šolski sklad skušamo pridobiti vsaj
1.000,00 € za športna tekmovanja.
Ga. Van der Auwera: med športnimi tekmovanji je izpadlo smučarsko.
Ga. Pongračič: denar skušajmo zbrati na podoben način kot je bil lanski srečolov.
3.2. Ravnateljica je svet staršev seznanila z nadstandardom v okviru razširjenega programa:
- jutranje varstvo od 3. do 5. razreda, cena 8,00 € mesečno,
- šola v naravi, letos jo bomo ponudili v 3., 5. in 8. razredu:
- v tretjem razredu tridnevno v bližnji okolici,
- v petem razredu so se starši z večino odločili za CSOD Škorpijon, od 13. junija do 17.
junija – okvirna cena 80,00 €, prispevek staršev zmanjšan za prispevek MŠŠ 67,70 €,
- v osmem razredu od 31. januarja do 4. februarja 2011 v CŠOD Ajda, okvirna cena
85,00 €.
Ga. Bosnić je povprašala, zakaj je šola v naravi za te učence spet v zimskem času.
Ravnateljica je odgovorila, da je to zimska šola v naravi, učenci se seznanijo s smučarskim
tekom in da imamo z izvedbo dobre izkušnje, saj smo tudi lansko šolo v naravi izvedli v tem
terminu in v tem centru.
3.3. Ravnateljica je predstavila področje čistega nadstandarda:
- nemščina od 3. do 6. razreda, ki ga financira MO Maribor,
- računalništvo od 4. do 7. razreda, ki ga financira MO Maribor,
- strokovne ekskurzije v tujino (London 1. do 4. oktober), za katere starši prispevajo polno
ceno.
Ravnateljica se je še posebej ustavila pri plavalnih tečajih:
- v 1. razredu je plavalni tečaj nadstandard, izvajal se bo okviru OPB, financirala ga bo
MO Maribor,
- v 3. razredu je plavalni tečaj vključen v učni načrt in spada v obvezni program, financira ga
MŠŠ in MO Maribor,
- za preverjanje plavanja v 6. razredu še mora ravnateljica pridobiti podatke, kam spada.
G. Lasbaher:
- tudi plavanje v 1. razredu bi moralo biti obvezno v okviru pouka.
Svet staršev se je strinjal s predlaganim nadstandardom v šolskem letu 2010/2011.
K 4. točki)
G. Pintarič, pomočnik ravnateljice, je podal poročilo o NPZ v letu 2010.
Za učence 9. razreda je bilo obvezno in je potekalo iz slovenščine, matematike in zgodovine,
za učence 6. razreda je bilo prostovoljno in je potekalo iz slovenščine, matematike in
angleščine.
V 6. razredu je NPZ opravljalo 66,7 % učencev.
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Rezultati so bili pri matematiki in slovenščini od 2% do 6 % nad slovenskim povprečjem, pri
angleščini pa 2,5 % pod slovenskim povprečjem.
V 9. razredu so NPZ opravljali vsi učenci. Rezultati so bili pri matematiki in slovenščini okoli
1 % pod povprečjem, pri zgodovini pa 3 % nad povprečjem.
Na osnovi analize so vsi strokovni aktivi podali smernice za nadaljnjo delo. S smernicami
smo seznanili svet staršev.
K 5. točki)
Ravnateljica je svet staršev seznanila z evalvacijo vzgojnega načrta.
Zadali smo si dva cilja:
1. Kako krepiti ekološko osveščanje pri učencih, starših in učiteljih?
2. Kako krepiti ničelno toleranco do medvrstniškega nasilja?
Obe evalvaciji sta zapisani v Poročilu o delu in tudi predlogi za naslednje šolsko leto:
- več pozornosti posvetiti ekološkemu osveščanju na temo pravilnega ločevanja
odpadkov in doseči boljšo informiranost med učenci preko ekopredstavnikov,
- več pozornosti nameniti predavanjem za zaposlene in starše na temo medvrstniškega
nasilja.
K 6. točki)
Ravnateljica je svet staršev seznanila s pristojnostmi ( po ZOFVI in Odloku o ustanovitvi) in
s Poslovnikom sveta staršev, ki je prav tako kot zapisniki objavljen na spletni strani šole.
Sklep: Svet staršev je z javnim glasovanjem za predsednico sveta staršev imenoval
Aleksandro Kohek, za njenega namestnika pa Kristjana Lasbaherja.
K 7. točki)
Ravnateljica je starše pozvala k pripombam k Pravilom o šolski prehrani in Pravilom o
subvencioniranju šolske prehrane. Pravila so nastala na osnovi Zakona o šolski prehrani in
so objavljena na spletni strani šole.
Ravnateljica je predstavila tudi problem birokratizacije vodenja obrokov za učence.
Starši niso dali pripomb k Pravilom o šolski prehrani in Pravilom o subvencioniranju šolske
prehrane.
K 8. točki)
Ga. Kolmanič in g. Lasbaher sta predstavila Svetu staršev delo v Aktivu staršev mariborskih
osnovnih šol (ASMOŠ). Srečujejo se z več težavami, od formiranja organov, do združevanja
aktivov po Sloveniji, do preveč razpršene problematike, ki jo obravnavajo…
Sklep: Svet staršev je potrdil, da bo predstavnica Sveta staršev OŠ Slave Klavore v
ASMOŠ Karmen Kolmanič, njen namestnik pa Kristjan Lasbaher.
Ga. Kolmanič je predstavila, da so bili starši 8. b razreda s strani razrednika obveščeni, da
je poučevanje v razredu nemogoče. Vzrok vidijo v prevelikem številu dečkov.
Ravnateljica je odgovorila, da je število dečkov v tej generaciji znatno večje od deklet.
Na šole je bil opravljen timski sestanek, kjer so se strokovni delavci dogovorili za nadaljnje
ukrepe.
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Ga. Leskovar je predlagala za 6. a razred skupne delavnice staršev in učencev na temo
medsebojnih odnosov v sodelovanju s Svetovalnim centrom.
Ga. Pongračič je predlagala, da naj starši tudi po nasvetu učiteljev preberejo kakšno knjigo,
ki je primerna za tako tematiko.
Pogovarjali smo se še o prenašanju informacij s sveta staršev tudi v okviru točke na
roditeljskem sestanku. Pobuda mora priti s strani predstavnika sveta staršev.
Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri.
Po sestanku so si člani Sveta staršev ogledali nove pridobitve šole.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta staršev:
Aleksandra KOHEK
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