OSNOVNA ŠOLA
FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova ulica 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID
SVET STARŠEV
Zapisnik 5. seje sveta staršev, ki je bila 7. junija 2016, ob 18.15.
Prisotni: lista prisotnosti je priloga zapisnika.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev;
2. Soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/17;
3. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2016/17;
4. Seznanitev z evidenco učbenikov za izposojo v šolskem letu 2016/17;
5. Poročilo šole in novosti v šolskem letu 2016/17;
6. Priprava poročila o delu Sveta staršev;
7. Razno.

AD 1. Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1: Zapisnik prejšnjega Sveta staršev je bil soglasno sprejet.
AD 2. Ravnatelj navede cene delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto. Cene delovnih
zvezkov so podobne cenam prejšnjih let. Odstopanja so za nekatere razrede nekaj evrov
(navzgor ali navzdol). Pojasni, da lahko starši delovne zvezke kupimo sami ali pa jih bo
možno naročiti preko založb. Nekdo od staršev je vprašal, zakaj ne bi nehali uporabljati
delovne zvezke vsaj v prvih razredih, kot to počnejo na nekaterih drugih šolah. Ravnatelj
odgovarja, da predlog za uporabo delovnih zvezkov oblikuje strokovni aktiv, ki pa ga sam pri
končnem oblikovanju predloga poskuša v največji meri upoštevati. Predsednik glede delovnih
zvezkov spomni, da vsako leto predlaga, da se že na začetku šolskega leta lotimo te teme.
Predstavnik 1. a razreda pripomni, da predstavniki staršev težko potrdimo ceno delovnih
zvezkov, če predhodno nismo bili seznanjeni s problematiko in ni vnaprej predloženo
ustrezno gradivo (cene in razlogi za izbor konkretnih delovnih zvezkov) Predlaga, da šola v
prihodnjem šolskem letu pravočasno pripravi ustrezno gradivo, ki bo staršem omogočalo
argumentirano obravnavo tematike in izdajo soglasja na nabavno ceno.
Sklep št. 2: Svet staršev se strinja z nabavno ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/17.
(16/0/1)
AD 3. Nadstandardne dejavnosti: ravnatelj pojasni, da v nadstandardne dejavnosti sodijo šole
v naravi, ki jih na šoli izvajajo od 1. do 8. razreda in tečaji plavanja v 1. in 3. razredu ter tečaj
drsanja in rolanja. Ravnatelja je zanimalo načelno mnenje, ker v juniju šola podpisuje
pogodbe za namestitve v okviru šol v naravi in posledično pripravi predlog letnega delovnega
načrta. O soglasju k nadstandardnim dejavnostim pa bo Svet staršev sklepal na septembrski

seji. Na šoli je bila v preteklem letu opravljena raziskava glede števila šol v naravi, ki pa ni
pokazala, da bi interes za šolo v naravi padal.
Sklep št. 3: Svet staršev soglasno podaja pritrdilno mnenje (k predlogu nadstandardnih
dejavnosti.
AD 4. Seznanitev z evidenco učbenikov za izposojo v šolskem letu 2016/17: proces
oblikovanja kompleta učbenikov za izposojo preko učbeniškega skladu je še v teku, saj šola še
ni dobila odgovora Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, koliko in katere učbenike
bodo na šoli lahko dokupili oziroma zamenjali. Dokončni izbor učbenikov za naslednje leto
tako še ni znan. Učenci bodo v naslednjih dneh dobili prijavnice za izposojo učbenikov iz
učbeniškega sklada, ki jih morajo oddati do zadnjega dne pouka. Seznam bo objavljen tudi na
spletni strani šole.
AD 5. Poročilo šole in novosti: ravnatelj je predstavili tekoče aktivnosti in aktivnosti, ki bodo
potekale do konca šolskega leta (šole v naravi, valeta, ritem na parketu …). Izpostavil je
aktivnosti ob 150-letnici šolstva in čitalništva v Šentvidu in povedal, da se bo konec junija
pričela prva faza obnove šolske stavbe. Spremenjen bo režim vstopanja v šolo, kar bo
objavljeno na spletnih straneh šole. V torek, 21. 6. 2016 bo vsakoletna prireditev »Ritem na
parketu« z licitacijo predmetov znanih osebnosti in srečelovom. Prispevki bodo namenjeni
šolskemu skladu. Izročanje spričeval bo potekalo do 30. 6. 2016 in od 16. 8. do 30. 8. 2016.
Glede roditeljskih sestankov za naslednje leto ravnatelj poda nekaj predlogov. Predloge bo
ravnatelj poslal do konca junija.
AD 6. Priprava poročila o delu Sveta staršev: predsednik pojasni, da bomo poročilo uskladili
dopisno, kot v preteklih šolskih letih.
AD 7. Razno: v zvezi s prometnim režimom predsednik predlaga, da bi predstavniki staršev
preko elektronske pošte pred začetkom novega šolskega leta opozorili starše o prometnem
režimu in na stališča, ki so se oblikovala v tem šolskem letu.
Predsednica šolskega sklada pozove starše naj se v čim večjem številu udeležijo zaključne
prireditve z namenom zbiranja sredstev za šolski sklad. Prav tako starše poziva, naj pridobijo
čim več daril za srečelov. Zbiramo tako predmete kot storitve.

Zapisal:
Marin Knežević
Predsednik sveta staršev:
Stanislav Rozman

