OS NOVNA SO LA KAR LA DESTOVN I KA-I(AJ
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Koro5ka cesta 7
3325 So5tanj

ZAPiSNIK
1

. seje Sveta star5ev, ki

je bila v detrtek, 17 .9.2020, ob

17

. uri v jedilnici Sole

Prisotni:
dlani Sveta star5ev po priloZenem seznamu,
pomodnica ravnateljice, ga. Klementina Rednak hlleZnar,
g. TomaZ Herman,
ravnateljica OS mag. Itlajda Zaver5nik Puc.

Dnevni red:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

pozdrav ravnateljice,
konstituiranje Sveta star5ev,
porodilo Soiskega sklada za leto 2A1}DA,
plan dela Solskega sklada za leto 2A2021,
Letno organizacijsko porodilo za Solsko leto 201912A,
Letni delovni na6rt za Solsko lelo 2A2A121,
razno.

K1

Ga. ravnateljica je v uvodu pozdravila vse prisotne in zaZelela vsem skupaj uspe5no
sodelovanje.
K2

elani Sveta star5ev so predlagali in nato soglasno sprejeli novo predsednico Sveta
star5ev, go. Nino Krt, za njeno namestnico pa go. Valentino Kovad. Predsednica se je
po izvolitvi dlanom Sveta star5ev zahvalila za zaupano nalogo.

Sklep 1:
Predsednica Sveta star5ev za Solsko leto 2020121 je gospa Nina Krt, namestnica
predsednice pa gospa Valentina Kova6.
Sejo je v nadaljevanju vodila ga. Nina Krt

K3in4

Poro6ilo Solskega sklada je podala pomodnica ravnateljice, ga. Klementina Rednak
MeZnar. Hkratije podala 5e plan dela za to Solsko leto. Solski sklad je tudi omogo6il,
da so v zadetku Solskega leta vsi udenci dobili rutice - buf s potiskom Solskega sklada,
kijih lahko uporabljajo namesto za5ditne maske.
Na porodilo in plan dela Solskega sklada ni bilo pripomb.

K5
e lani Sveta star5ev smo po elektronski po5ti dobili povzetek Letnega organizacijskega

porodila za 5ol. L 2419/20. Ravnateljica nam je predstavila porodilo, predsednica pa je
po koncu dala moZnost vpra5anj.

Na Letno organizacijsko porocilo ni bilo pripomb
K6

elani Sveta star5ev smo po elektronski po5ti dobili tudi povzetek Letnega delovnega
nadrta za Solsko le|o 2420121. Ravnateljica nam je predstavila nadrt. Dodala je 5e, da
de bo le mogode, bodo izvedli tudi Solo v naravi za 2. razrede, da se veliko ponavlja in
utrjuje, ter prosila, da damo popoldanske dejavnosti otrok na drugo mesto, saj je
osnovna Sola obvezna za vse. Tudi bazar bo organiziran in po potrebi prestavljen ven
(pred Solo ali na Solsko igri5ce).

Postavljeno je bilo vpra5anje, de bodo tudi udenci podruZnice Topol5ica obiskali
vzordno mesto. Ravnateljica je odgovorila, da ne. Tako so se odlodile uditeljice
kolektiva v TopolSici.
Ostalih pripomb na Leni delovni nacrt ni bilo
K7

Ga. ravnateljica je podala 5e nekaj abrazloZitev glede ukrepov zaradi COVID-19.
Povedala je tudi, da se otroci pridno drZijo ukrepov in nimajo teZav. Ker pa so vsi udenci
ves 6as v eni (maticni) ucilnici, letos Zal ni specialnih u6ilnic.

Na Soli je trenutno en razred v karanteni, ker je bila mamica u6enke pozitivna na
COVID-19. Ucenka je bila v ponedeljek 5e v 5oli, v petek so tudi za njo potrdili pozitiven
test. Ostale otroke pa so v roku ene ure vse pospremili domov. NIJZ je dal navodila za
Solo in otroke v karanteni. V karanteni so bilisamo otroci, starSi pa samo, ce tako odloci
njihov delodajalec. V karanteni je bila tudi njihova uciteljica, pouk pa je potekal na
daljavo. V primeru, da zboli kateri od otrok v karanteni se le ta podalj5a za 10 dni (po
dolo6ilu NIJZ).

ee ima otrok vrodino, ga boli glava, bruha, ... ga po5ljejo domov. V primeru, da je
naslednji dan bolje, lahko naslednji dan pride normalno v 5olo.

Zakalje doloceno, da otrok zaradi nahoda ostane doma 10 dni in kljub negativnemu
testu na COVID-'19 ne sme prej v Solo tertako zamudi veliko pouka, ravnateljica ne
ve. Tako doloca NIJZ.
Postavljeno je bilo vpra5anje glede moZnosti prihajanja nazal v Solo po dejavnostih
izven Sole (konkretno verouk), saj menda ened od udencev ni mogel nazal na kosilo,
Todnih okoli5din ni poznal nihde, je pa ravnateljica prosila, da se obrnejo na razrednika,
da bodo ugotovili, zakal todno ni mogel naz$.
Je pa zaradi varnostnih ukrepov organizirano, kdaj bi naj kateri razred bil na kosilu, da
ni preved udencev na enkrat in zaradi vodenja evidence udencev (v primeru kak5ne
okuZbe, morajo vedeti kdo vse se je nahajal takrat v Soli in kje je bil) je lahko pri5lo do
takSne neprijetnosti.

Na komentar ravnateljice, da imamo v So5tanju najcenej5e malice in kosila v Sale5ki
dolini, je eden od dlanov sveta star5ev pripomnil, da bi raje sli5ali, da imamo
najkakovostnej5o prehrano. Ravnateljica je povedala, da se trudijo, da imajo raznoliko
prehrano, da pa se morajo drlati kvot, po katerih sestavljajo jedilnike in ne morejo imeti
ves 6as enakih jedi. So pa otroci povedali, da se je okus kosil izbolj5al.
Postavljeno je bilo tudi vpra5anje koliko hrane se zavrle. Ocenjeno nekje 10%. Je pa
tako, da kar imajo otroci radi, pojedo vse in ni ostankov, dolodene hrane pa se zavrle
kar veliko. Na predlog, da se hrano (ed), kije otroci nimajo radi in je veliko zavriqo,
zamenja z drugo jedjo, je ravnateljica povedala, da je dolodeno kaj in koliko kak5nih
jedi mora biti na jedilniku in veliko moZnosti ni.

G. Gavez je kot 6lan skupine za vzgojno delovanje povedal, da Svetu star5ev 5e niso
uspeli podati porodila o delu skupine. To bi morali uvrstiti na naslednji dnevni red.

elanica iz TopolSice je vpra5ala, kako to, da se kljub temu, da vsako leto star5i damo
denar za likovni material in da se lani zaradi karantene najverjetneje ni ves porabil,
letos zopet Ze v zadetku leta pobira denar za nov materila. Kaj se je zgodilo z lanskimi
ostanki.
Ravnateljica bo prosila vse uditelje, da sporodijo, kako je z likovnim materialom.
Zakal se v 1. razredu ne smejo igrati z igradami, ki se dajo oprati. Lego kocke so ene
od teh igrad in bijih otrokom Iahko pustili. Ravnateljica se bo pogovorila z uditelji.

Tudi letos bodo zbiralne akcije papirja. Prva predvidoma konec septembra, naslednja
marca in konec Solskega leta.
Zakal lahko letos v primeru, ko otrok pozabi dip za kosilo, dobi samo tri bone? Kako bi
lahko to drugade uredili? lzpostavljen je bil predvsem zelo negativen odnos tajnice do
otrok, ki pridejo po bon. Zato nekateri otroci raje sploh ne grejo vpra5at, ce ga 5e lahko
dobijo, ampak raje ne gredo na kosilo.
It/ogode bi se lahko organiziralo tako, da se v primeru pozabljenega cipa udenec zapiSe
in podpi5e, ter s tem prevzame odgovornost, da ima res narodeno kosilo.

Leto5nje leto je zopet leto volitev novega ravnatelja, zalo je 2e na zadetku seje g.
TomaZ Herman predal dokumente prijave za izvohtev ravnatelja. Na razpis se je
prijavila samo ga. It/ajda Zaver5nik Puc, Svet zavoda je vso dokumentacijo Ze
pregledal in ugotovil, da je prijava popolna.
Prvo vpra5anje je bilo, zakajje samo ena prijava. Verjetno ima velikost Sole tudi nekaj
pri tem, da se kandidati ne odlodajo za prijavo.
Ravnateljica je predstavila kratkorodne in dolgorodne cilje, med katerimi so tudi ved
uporabe spletnih udilnic, nauditi otroke uporabljati ra6unalnik za udenje in delo, nauciti
jih kako se u6iti in sanacija Sole.

V razpravije bilo povedano, da bi si star5iZeleli, da bi bilo v programu tudisodelovanje
s star5i. Vsako leto je sicer redeno, da se trudimo sodelovati, a se pojavljajo podobne
pripombe in nobene re5itve. Da bi bila v ravnateljici 2el1a po sodelovanju in da bi bilo
tudi videti, da je kakina sprememba, da bi bile re5itve.

Preden sta ravnateljica in podravnateljica zapustili sejo, sta 5e povedali, naj se v
primeru kakr5nih koli teZav s prevozi obrnemo na go. Klementino Rednak [VleZnar, ter
da se kroZki zadnejo s 1.10.2020. Tudi taborniki bodo.
Po razpravije predsednica dala kandidaturo na volifue. Ali se strinjamo s kandidaturo
tren utne ravnatelj ice.

za:

2A

proti: 6
vzdriani:1
Sklep 2:
Svet star5ev sogla5a s kandidaturo mag. Majde ZavrSnik Puc za ravnateljico za
prihodnji madat.
Sejo smo zakljucili ob 18.40 uri.
Predsedn
Nina

Sveta star5ev:

V
０
０
●

ateljica OS KDK
6lani Sveta star5ev
na oglasno desko Sole

