ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V PONEDELJEK, 11. JANUARJA
2010, OB 17. URI V UČILNICI ZA GLASBENO VZGOJO.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sestanka se je udeležilo deset članov, trije so se opravičili.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Zakonska opredelitev dela sveta staršev.
3. Predvidene spremembe zakonodaje – šolska prehrana.
4. Šolski sklad, projekt igrala.
5. Pobude in predlogi.
6. Razno.
K 1. točki:
Predsednica sveta staršev, Aleksandra Kohek, je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z
dne 24. septembra 2009. Ravnateljica je podala poročilo o dodatnih dejavnostih, ki jih je šola
opravila na pobudo sveta staršev:
- organizirala šolo v naravi za učence 8. razreda,
- izvedla spremembo šole v naravi v 3. razredu iz petdnevne na tridnevno,
- izvedla dodatni preventivni program preprečevanja odvisnosti od droge za učence 8.
razreda,
- izvedla dodatni preventivni program odvisnosti od hrane za učence 5. in 6. razreda v
sodelovanju z gospo Vogrinec,
- uredila toplo vodo na WC predmetne stopnje,
- na spletni strani šole objavila zapisnike in poslovnik sveta staršev.
Za naslednje šolsko leto pa bo šola skušala organizirati še dodatne interesne dejavnosti –
šah in predvsem športne dejavnosti.
Že v drugem polletju bodo imeli 4. razredi vse ure športne vzgoje v telovadnici.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki:
Ker je svet staršev v letošnjem šolskem letu zamenjal skoraj polovico članov, je ravnateljica
člane sveta seznanila z nalogami dela sveta staršev (66. člen ZOFVI, 30. člen Odloka o
ustanovitvi OŠ Slave Klavore in Poslovnikom sveta staršev OŠ Slave Klavore ), ki so priloga
zapisniku.
K 3. točki:
Ravnateljica je svet staršev seznanila z Zakonom o šolski prehrani in Shemi šolsko sadje.
3.1. Zakon o šolski prehrani
Naj bi stopil v veljavo z 1.9.2010.
Država bo določila ceno malice, ki bo znašala 0,80 €, od tega bo 66,12 % (oz. 0,53 €)
subvencionirala za vse učence, preostanek 33,88 % (oz. 0,27 €) pa bo znašal prispevek
staršev za malico. Država bo dodatno subvencijo namenila še učencem iz socialno manj
vzpodbudnih okolij (v znesku 0,27 €). Prijave na šolsko prehrano bo šola zbirala že v juniju
za naslednje šolsko leto.
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Debata staršev glede na Zakon o prehrani:
g. Lasbaher - ker je osnovna šola obvezna, bi država morala en subvencioniran obrok
zagotoviti za vse učence osnovne šole, kar naj bo kosilo, saj imajo pravico
do zdrave in pravilne prehrane.
ga. Kolmanič - o prehrani je razpravljal tudi Aktiv sveta staršev mariborskih šol (ASSMOŠ),
poslal je dopis tudi na MŠŠ, da se uredi en subvencioniran obrok tudi za
učence osnovnih šol.
ga. Barberić - v lanskem šolskem letu je bila po televiziji oddaja, koliko hrane, ki jo
srednješolci prejmejo kot topli obrok, zmečejo v odpad.
Torej se dela velika škoda. Topel obrok na srednjih šolah ni bil dovolj
domišljeno pripravljen za izvedbo.
g. Lasbaher in ga. Kolmanič sta svet staršev seznanila z naslednjim sestankom ASSMOŠ, ki
bo 26.1.2010 ob 18. uri v OŠ Kamnica, kjer se bodo pogovarjali okoli šolske prehrane in s
tem predvidene zakonodaje s tega področja.
3.2. Shema šolsko sadje za šolsko leto 2009/2010
Skrb za uravnoteženo prehrano je osnovno vodilo, zdrav življenjski slog pa najpomembnejši
cilj ukrepa shema šolskega sadja.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je odobrila naši šoli, ki se je prijavila na
razpis, predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev
stroškov nabave sadja in zelenjave za 20 razdelitev izključno za učence od 1. do 9. razreda,
ki so vpisani v tekočem šolskem letu. Največja pomoč na učenca za šolsko leto znaša
6,00 €.
V okviru ukrepa Shema šolsko sadje bo šola izvajala tudi vrednotenje, s katerim bomo
ugotavljali učinke razdeljevanja sadja in zelenjave, rezultati pa bodo služili kot osnova za
izboljševanje ukrepa v prihodnjih letih.
K 4. točki:
Ravnateljica je seznanila svet staršev, da je za igralo zbranih 7.500,00 €. Sedaj potekajo
dogovori z MO Maribor, da bi v okviru investicijskega vzdrževanja in projekta Urejanje
okolja, MO Maribor postavila ograjo na predvidenem igrišču za učence I. triade. Če to ne bo
možno, bo šola igralo vseeno postavila.
K 5. točki:
ga. Barberić - Nekateri starši (1. do 3. razr.) ne zmorejo stroškov dnevov dejavnosti (športni,
naravoslovni dnevi) želijo, da bi bilo teh dejavnosti več v bližini šole. S tem bi
bilo manj voženj in dnevi dejavnosti bi potekali dalj časa.
ga. Veberič je dala predlog za izvedbo še kakšnega srečelova.
K 6. točki:
ga. Veberič je pohvalila organizacijo in izvedbo disca za učence 8. razreda (pred božično
novoletnimi prazniki).
ga. Škraban je pohvalila izvedbo kostanjevega piknika, ter srečelova in novoletnega bazarja.
g. Lasbaher se je zahvalil za sodelovanje pri božično novoletnem programu na Teznu
učiteljici Suzani Zajc, ki je otrokom prebirala pravljice in učiteljici Janji Pastirk, ki je z
nastopom pevskega zbora Škratki popestrila božični večer na Teznu.
Ga. ravnateljica je svet staršev seznanila z dopisom Sveta staršev OŠ AntonaTomaža
Linharta iz Radovljice, ki se je preko združenja ravnateljev obrnil na ravnatelje, da pomagajo
pri obveščanju predsednikov sveta staršev glede njihove pobude o zmanjšanju normativa
učencev v oddelku in zbiranju podpisov za spremembo normativa.
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Predsednica sveta staršev, Aleksandra Kohek, je pripravila dopis, s katerim predstavnike
sveta staršev prosi za pomoč pri zbiranju podpisov. Roki so bili zelo kratki. Šola je
pomagala pri administrativnih zadevah – razpošiljanje pošte in zbiranje podpisanih izjav.
Ravnateljica je glede na okrožnico MŠŠ obvestila predstavnike staršev v svetu zavoda o
načrtovanem sestanku staršev z Ministrstvom za šolstvo in šport v Žalcu.
Gospa Kohek je povedala, da se sestanka ni udeležil noben izmed staršev delegiranih v
svet šole.
Naslednji sestanek sveta staršev bo b drugi polovici meseca marca.
Sestanek je bil zaključen ob 18.30 uri.

Zapisala:

Predsednica sveta staršev:

Stanislava FRANGEŽ

Aleksandra KOHEK

Priloge: - zakonska opredelitev dela sveta staršev
- shema šolskega sadja
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