SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE
KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ
Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj

Šoštanj, 9. 6. 2017
ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 8. 6. 2017, ob 18. uri v jedilnici šole.
Prisotni so bili člani Sveta staršev po priloženem seznamu, ravnateljica šole, mag. Majda
Zaveršnik Puc, skrbnica učbeniškega sklada mag. Barbara Turinek in predsednica Upravnega
odbora Šolskega sklada, ga. Urša Menih Dokl.
Predsednica Sveta starše Danica Sovič je pozdravila vse prisotne, ugotovila, da je prisotno
zadostno število članov za sklepčnost seje, in predlagala naslednji:
Dnevni red:
1. pregled in potrditev nabavnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto
2017/2018,
2. imenovanje članov v Svet zavoda za mandat 2017–2021,
3. informacija o Šolskem skladu,
4. razno.
Ad1)
Na podlagi zakonodaje MIZŠ je potrebno vsako leto na novo pridobiti soglasje članov Sveta
staršev za nakup potrebnih delovnih zvezkov in učnih gradiv za novo šolsko leto.
Gospa Barbara Turinek je prisotne seznanila, da so seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv za
posamezen razred pripravili skupaj z učitelji na strokovnih aktivih.
Razvila se je razprava, v kateri so predstavniki staršev podali mnenja o potrebi in uporabnosti
delovnih zvezkov. Bili so mnenja, da nekateri delovni zvezki niso potrebni. Ravnateljica je
pojasnila, da so strokovni aktivi tisti, ki določijo, kateri delovni zvezek se bo uporabljal, predstavniki
staršev imajo le možnost, da ne potrdijo cene za posamezni razred.
Starši so za posamezen razred glasovali o potrditvi cen, in sicer so od 25 prisotnih glasovali takole:
2. razred – 3 proti
3. razred – / proti
4. razred – / proti
5. razred – / proti
6. razred – 4 proti
7. razred – 7 proti
8. razred – 16 proti
9. razred – 16 proti
Starši so predlagali, da naj stroka še enkrat preuči, kateri delovni zvezki so potrebni za učence od
6. – 9. razreda. Cena naj ne bi bila višja od 100 €. Soglasno so potrdili
Sklep 1
Svet staršev OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj daje soglasje k ceni delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv v šol. letu 2017/2018 za učence od 1. do 5. razreda.

Sklep 2
Stroka še enkrat preuči, kateri delovni zvezki so potrebni za učence od 6. do 9. razreda.
Cena naj ne bo višja od 100 €.
Ad2)
Člani Sveta staršev so na podlagi Poslovnika o delu Sveta staršev in na podlagi postopka o
izvolitvi, ki ga je predstavila predsednica Sveta staršev, izvedli volitve za tri (3) predstavnike
staršev v Svetu zavoda za obdobje od 2017 do 2021.
Predlagana in potrjena je bila volilna komisija v sestavi:
ga. Špela Menih Novak, predsednica,
ga. Karmen Tonkli, članica,
ga. Lidija Rihtar, članica.
Za predstavnike staršev v članstvu Sveta zavoda so bili predlagani naslednji kandidati:
g. Hamer Marko,
ga. Novak Natalija,
ga. Sovič Danica,
g. Turinek Jože.
Po končanih tajnih volitvah je volilna komisija ugotovila, da je glasovalo več kot polovica članov
Sveta staršev ( 25 od 33) in da so volitve veljavne. Podala je Poročilo o rezultatu volitev, in sicer:
g. Hamer Marko
ga. Novak Natalija
ga. Sovič Danica
g. Turinek Jože

9 glasov,
17 glasov,
22 glasov,
21 glasov.

Sklep 3
Za predstavnike staršev v Svetu zavoda za obdobje 2017–2021 so bili imenovani:
ga. Natalija Novak, ga. Danica Sovič in g. Jože Turinek.

Ad3)
Predsednica upravnega odbora Šolskega sklada je podala poročilo o delu Šolskega sklada za
šolsko leto 2016/17. Povedala je, koliko denarja so zbrali pri posameznih akcijah (bazar, del
dohodnine – organizacija Za boljši svet, …). Poudarila je, da je pomembno, da se denar razdeli
med tiste učence, ki so pomoči resnično potrebni in njihovim družinam, ki so v veliki stiski.
Dejala je, da so na računu Šolskega sklada sredstva, in lahko starši, ki so pomoči potrebni in so v
stiski, preko svetovalne službe, CSD-ja, Občine Šoštanj ali pa direktno na Šolski sklad podajo
vlogo za pomoč. Mnenja je bila, da v razredu zaradi morebitne finančne stiske staršev, nikakor ne
sme biti noben otrok prikrajšan za dejavnosti, ki so drugim otrokom omogočene.
Na koncu je dejala, da je slogan šole »Kajuhovci z roko v roki smo kul«. Mnenja je, da se mora ta
slogan obdržati, saj so resnično kul, ko pomagajo tistim otrokom in staršem, ki so v stiski zaradi
življenjskih situacij, v katerih so se morebiti znašli.
Ad4)
Ravnateljica je prisotne seznanila s šolskim koledarjem za prihodnje leto. Planirani sta dve delovni
soboti, in sicer:
- 16. 9. 2017 bodo nadomeščali petek, 9. 2. 2018 učenci od 1. do 8. razreda, ko bo v okviru
Občine Šoštanj potekal projekt ETM (evropski teden mobilnosti). Devetošolci imajo 9. 2.
2018 informativni dan in nadomeščanje ni potrebno.
- 30. 9. 2017 se nadomešča delovna sobota 7. 4. 2018 (koledar MIZŠ) za vse učence.
Potekala bo tudi Mini otroška olimpijada.
Predsednica Sveta staršev se je vsem učiteljem-mentorjem in vodstvu šole zahvalila za čudovito
prireditev musical Čarovnik iz Oza, ki so ga pripravili skupaj z učenci. Povedala je še, da ve, koliko

časa, dela in truda je potrebno vložiti v tak projekt. Pohvalila je delo vseh, ki so sodelovali, in
dejala, da so si nekateri starši predstavo ogledali večkrat, tako jim je bila všeč. Videti je bilo, da je
bilo delo narejeno z veliko pozitivne energije, uživali so tako nastopajoči učenci, sodelujoči učitelji
kot tudi obiskovalci v dvorani. Vesela je bila, da so predstavo izvedli še v Velenju in tudi tam so bili
gledalci neizmerno navdušeni.
Pod to točko so predstavniki Sveta staršev postavili še vprašanja in podali mnenja o:
- doslednosti učiteljev pri vpisovanju ocen, nalog in obvestil v e-Asistent,
- montiranju klim zaradi nevzdržnih, visokih temperatur v razredih. Ravnateljica je povedala,
da se bodo montirale tri klime v prvem nadstropju levega dela. Na občino Šoštanj se
ponovno pošlje dopis v zvezi s senčili.
- po njihovem mnenju o nepravilnem postopku ene od zaposlenih učiteljic glede njenih
komentarjev v šoli, kako so se določeni otroci grdo obnašali na nogometni tekmi, ki ni bila v
okviru šole, temveč »privat« v popoldanskem času. Mnenja so bili, da je potrebno
zaposleno opozoriti, da v šoli ne sme komentirati, kaj se dogaja na popoldanskih, izvenšolskih dejavnostih; še posebno ne v zbornici šoli, ker naj bi bili ti otroci potem »šikanirani«
s strani nekaterih učiteljev. Ravnateljica je povedala, da se bo o tem pogovorila z učitelji.
Predsednica Sveta staršev se je vsem članom zahvalila za sodelovanje in zaželela lepe počitnice
tako njim kot tudi vsem učencem in učiteljem.
Ga. Natalija Novak je v imenu članov Sveta staršev pohvalila delo predsednice Sveta staršev in se
ji zahvalila za sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 19.50.
Zapisnik pisala:
Suzana Čeru

Predsednica Sveta staršev:
Danica Sovič

