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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V ČETRTEK, 6.5.2010,  
OB 17.00 URI V UČILNICI ZA GLASBENO VZGOJO. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo sedem 
staršev, štirje so se opravičili. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Oblike diferenciacije v šolskem letu 2010/2011. 
3. Poročilo o delu šolske skupnosti. 
4. Pregled nadstandardnih dejavnosti do konca šolskega leta 2009/2010. 
5. Načrtovanje nadstandarda za šolsko leto 2010/2011. 
6. Sprememba zakonodaje, ki vpliva na delo v šoli. 
7. Pobude in predlogi. 
8. Razno. 

 
K 1. točki: 
Predsednica sveta staršev, Aleksandra Kohek,  je prebrala zapisnik prejšnjega sveta staršev, z 
dne 22.3.2010. 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
Ravnateljica je pojasnila, da poteka postopek na MO Maribor za postavitev igrala in ograje, da 
je šola realizirala sestanek staršev 6. b razreda in da je rajonskega policista seznanila z 
zadrževanjem učencev v podrti hiši na Ruski ulici. 
 
K 2. točki: 
Katja Kovačič, mentorica šolske skupnosti je predstavila delo šolske skupnosti in šolskega 
parlamenta v šolskem letu 2009/2010. Šolska skupnost se je doslej sestala sedemkrat. Teme 
srečanj so bile naslednje: načrt dela šolske skupnosti, zbiralna akcija »kdo zbere več«, tema 
šolskega parlamenta Stereotipi, rasizem in diskriminacija, celoletna spremljava Hišnega reda in 
Vzgojnega načrta, na podlagi razrednih pravil so pripravili šolska pravila, udeležba na 
občinskem parlamentu. 
 
K 3. točki: 
Ravnateljica je pripravila gradivo, v katerem je predlog oblik diferenciacije za šolsko leto 
2010/2011. 
Predlog ravnateljice, na osnovi strokovnega mnenja učiteljev MAT, SLJ in TJA, je naslednji: 

4. razred – fleksibilna diferenciacija MAT (od 1.4.2011) 
5. razred – fleksibilna diferenciacija MAT 
6. razred – fleksibilna diferenciacija MAT, SLJ, TJA 
7. razred – fleksibilna diferenciacija MAT, SLJ, TJA 
8. in  9. razred – SLJ, TJA – delo po oddelkih in dodatni učitelj v oddelku pri posameznih              
                            urah pouka, 

                               -  MAT – nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh         
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                                       zahtevnosti. 
 
S predlogi so bili starši seznanjeni tudi na aprilskih roditeljskih sestankih. 
Predlog diferenciacije za šolsko leto 2010/2011 bo posredovan v potrditev svetu šole. 
Gradivo je priloga zapisniku. 

 

K 4. točki: 
Ravnateljica je predstavila pregled nadstandardnih dejavnosti do konca šolskega leta: 
Strokovne ekskurzije: 
 
24. maj 2010 – šesti razred: 
Relacija Maribor – Dravograd –Slovenj Gradec – Ivarčko jezero – rudnik Mežica – Maribor. 
Cilji: - Učenci spoznajo Dravsko, Mežiško in Mislinjsko dolino, mesto Dravograd in mesto           
          Slovenj Gradec, 

- ogledajo si ribiški muzej, 
- ogledajo si zanimivo cerkev Sv. Jurija v Slovenj Gradcu, 
- se sprostijo ob Ivarčkem jezeru, 
- ogledajo si muzej rudnika svinca in cinka v Mežici, 
- spoštujejo okolje , naravno in kulturno ter zgodovinsko dediščino.     

             
Okvirna cena:                             =15,00 € 
 
24. maj 2010 – sedmi razred: 
Relacija Maribor – Rogatec – Rogaška Slatina (tovarna stekla) – Olimje – Podčetrtek – Maribor. 
Cilji: 
      -    Učenci spoznajo srednještajersko ljudsko stavbno dediščino subpanonskega tipa, 
      -    opazujejo prikaz domačih obrti in opravil, 
      -    učenci si ogledajo proizvodnjo steklenih izdelkov, 
      -    učenci si ogledajo tretjo najstarejšo lekarno v Evropi in spoznajo zeliščno domače   
           zdravilstvo, 
      -    učenci med seboj strpno komunicirajo in se družijo. 
 
Okvirna cena:                             = 23,00 € 
 
24. maj 2010 – osmi razred: 
Relacija Maribor – Radovljica, ogled Linhartove razstave – dolina Tamar – Bohinjsko jezero, 
prevoz z ladjico – Maribor. 
Cilji: 

- Učenci spoznajo predalpske in alpske pokrajine Slovenije, 
- učenci opazujejo pokrajino, naravno in kulturno dediščino, 
- učenci zbirajo med zdravo in manj zdravo prehrano, 
- učenci skrbijo za čisto mikro in makro okolje, 
- učenci negujejo dobre medsebojne odnose in kulturno vedenje. 
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Okvirna cena:                             = 24,00 € 
 
 
24. maj 2010 – deveti razred: 
Relacija Maribor – Doberdob – Benetke – Maribor. 
Cilji:  

- Učenci opazujejo in spoznajo naravno geografsko pokrajino Slovenije in severne Italije, 
- obiščejo Doberdob delček soške fronte, spomnijo se Voranca in njegov roman Doberdob, 
- ogledajo si Benetke, spoznajo moč nekdanje Beneške republike, renesančno in baročno 

arhitekturo ter glasbo omenjenih obdobij, 
- ugotovijo ekološko ogroženost mesta na stebrih in spoznajo nekaj rešitev, 
- seznanijo se s problemi življenja domačinov: veliko turistov, obremenjenost v prometu, 

visoka plima – poplave v mestu. 
Cena 65,00 €. 
 
Dnevi dejavnosti: 
 
24. maj 2010 – peti razred: 
Relacija Maribor – Preska nad Kostrevnico - Nova Gora – kmetija na Jasi – Maribor. 
Cilji: 

- Spoznajo zgodovinski razvoj najstarejšega načina izdelave blaga, 
- spoznajo proces nastanka polsti z delom človeških rok, 
- sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in vrednotenju izdelkov, 
- razvijajo ročne spretnosti pri oblikovanju volne, 
- se seznanijo z življenjem in delom na kmetiji, 
- spoznajo način ekološkega pridelovanja hrane ter njen pomen za zdravje. 

 
Okvirna cena:                                 = 21,00 € 
 
17. junij 2010 – 4. razred: 
Združitev dveh naravoslovnih dnevov v enega in dodatno naravoslovni dan: 
Relacija Maribor – Ljubljana – obisk Šolskega muzeja – ogled znamenitosti Ljubljane – obisk 
živalskega vrta – Ljubljana. 
Cilji:  

- Spoznajo del našega glavnega mest, 
- izvedejo učno uro v »stari učilnici«, 
- primerjajo pouk nekoč in danes, 
- spoznajo zgodovino pisave in pisal ter vlogo lepopisja v šoli, 
- spoznajo raznolikost živega v živalskem vrtu, 
- opazujejo različne kopenske živali, 
- spoznajo zunanjo zgradbo dvoživk, plazilcev, ptičev in sesalcev, 
- povezujejo zunanji videz živali z njenim načinom življenja. 

 
Okvirna cena:                                = 21,50 € 
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10. junij 2010 – nagradna ekskurzija: 
Relacija Maribor – jama Vilenica – Štanjel – Kostanjevica pri Novi Gorici – Kobarid – Tolminska 
korita – Nova Gorica – Postojna – Maribor. 
Cilji: Učenci povabljeni na nagradno ekskurzijo si ogledajo in spoznajo kraško »podzemlje« in 
prostor podeljevanja literarnih nagrad Vilenica, biser kraške arhitekture Štanjel, samostan 
Kostanjevico nad Novo Gorico, z grobnico Burbonov – francoskih kraljev, Tolminska korita ob 
Tolminki in Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu. Opazujejo gričevnato in ravninsko pokrajino 
panonskega dela Slovenije, juga Ljubljanske kotline, dinarsko kraško in predalpsko pokrajino 
domovine. 
 
1. junij 2010 – 1. razred: 
Relacija Maribor – Ljubljana ZOO – Maribor. 
 
Cilji:  

- Učenci spoznajo različne živalske vrste, 
- ogledajo si hranjenje živali, 
- spoznajo kako ohranitev okolja pripomore k ohranjanju vseh živali. 

Okvirna cena:                               = 14,50 € 
 
1. junij 2010 – 2. razred: 
Relacija Maribor – Vače pri Litiji – Maribor. 
Cilji: 

- Spoznavanje turistične kmetije in družino Kolenc, 
- spoznavanje in doživljanje načina življenja nekdanjih pastirjev, 
- spoznavanje nekaterih živali, njih življenje in oskrbo. 
-  

Okvirna cena:                              = 19,00 € 
 
 
1. junij 2010 – 3. razred: 
Relacija Maribor – Kranjska gora – Maribor. 
Cilji: 

- Spoznavanje dežele Kranjske gore in doživljanje narave, 
- spoznavanje in doživljanje načina življenja pastirjev, 
- doživljanje igranih prizorov iz filma Kekec. 
 

Okvirna cena:                             = 27,00 € 
 
 
K 5. točki: 
Ravnateljica je starše seznanila:  
Program osnovne šole obsega obvezni program, ki je lahko obogaten, razširjeni program in 
nadstandard. 
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V obvezni program spada pouk (učne ure po predmetniku) in dnevi dejavnosti, ki jih lahko 
obogatimo. 
Razširjeni program obsega dopolnilni, dodatni pouk, šolo v naravi, individualno in skupinsko 
učno pomoč, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, jutranje varstvo. 
Šola mora ponuditi letno vsaj dve šoli v naravi – letno in zimsko v skladu s Konceptom šole v 
naravi. 
Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev mora biti organizirano v skladu s 
Konceptom podaljšanega bivanja. V času podaljšanega bivanja ne smejo biti organizirane 
nadstandardne oblike. 
Med nadstandard sodijo nemščina od 3. do 6. razreda, računalništvo od 4. do 6. razreda, 
plavalni tečaj 1. razred, razne ekskurzije ob sobotah. 
 
Za vse dejavnosti, ki jih organizira šola, in jih plačajo starši, bomo naslednje šolsko leto 
opredelili v LDN s programom, ciljem  in finančno konstrukcijo. 
 
S starši smo pregledali zneske za šolo v naravi za šolsko leto 2008/2009 in 2009/2010 (priloga 
zapisniku). 
Šola za naslednje šolsko leto načrtuje 3 šole v naravi:  
3. r. – 3 dni, 5. r. -  letne šole 5 dni, 8. r. – zimska šola 5 dni. 
 
S starši smo pregledali zneske za dneve dejavnosti za 2008/2009 in 2009/2010 (priloga 
zapisniku). 
 
K 6. točki: 
Ravnateljica je predstavila predvidene spremembe zakonodaje, ki vplivajo na delo šole. 
Z novim šolski letom naj bi začeli veljati novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
Zakon o šolski prehrani, Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, Pravilnik o šolskem 
koledarju, šola bo lahko po svoji presoji organizirala dva dneva pouka v šolskem letu in zimske 
počitnice bodo trajale isti teden za celo Slovenijo – 3. teden v februarju. 
Vsa ta zakonodaja je v postopku sprejemanja. 
 
K 7. točki: 
Pogovor je potekal tudi o nabavi delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto. Ravnateljica je 
staršem prikazala cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2009/2010 po razredih. 
 
Starši so dali predvsem pripombe, da nekaterih delovnih zvezkov učenci ne uporabljajo pri  
pouku in so našteli: DZ – Angleščina 4. in 5. razred, Družba 5. razred. 
Opozorili so na zelo drag delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 4. in 5. razredu in na 
nepregleden delovni zvezek matematike v 4. razredu. 
 
K 8. točki: 
Starši so za strokovno ekskurzijo, ki smo jo organizirali v Celovec predlagali, da je naslednjič 
prihod in odhod izpred šole. 
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Ravnateljica je starše povabila na prireditve šole: 

- 13. maj – eko prireditev in pogovorne ure, 
- 15. maj – Šport – špas, 
- 27. maj ob 11. uri – Tiskovna konferenca Unicefa – zaključek projekta POVEJ. 
 

 
Sestanek je bil zaključen ob 18.30 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                   Predsednica sveta staršev: 
Stanislava FRANGEŽ                                               Aleksandra KOHEK  
 
 
  
 
 
 
 


