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ZAPISNIK SVETA STARSEV

Datum: 4.6.20'19 ob '18. uri v jedilnici Osnovne Sole Zrede

Prisotnost dlanov je zabelezena v prilogi zapisnika, ki se hrani v arhivu.

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Potrditev udnih gradiv za Solsko leto 2019120
3. lzvolitev predstavnikov sveta starsev v odbor Solskega sklada OS Zreae
4. Razno

(K1) Pregled zapisnika iz prerSnjega sesianka

Po uvodnem pozdravu predsednice se ugotovi sklepdnost. Pripomb na zapisnik
zadnje seje ni bilo. Zapisnik je bil z dvigom rok sprejet.
Na predlaganem dnevnem redu ni bilo todke izvolitve predstavnikov iz sveta starsev v
odbor Solskega sklada OS Zre6e. Predstavniki so soglasno potrdili spremenjeni dnevn i

red

(K2l Potrditev uinih gradiv za Solsko leto 2019/20

SkIbnica udbeniskega sklada OS Zrede je predstavila delovanje udbeniSkega sklada
na soli. Pravilnik o upravljanju uabeniskega sklada prinasa novost, da bo drzava ob
prvem razredu zagotovila ustrezna finandna sredstva za vse udbenike in delovne
zvezke tudi udenkam in udencem v drugem razredu osnovne Sole.
Udbenike za udbeniski sklad izberejo na goli strokovni aktivi, le ti stremijo k temu, da
so uabeniki kvalitetni, ne predragi in uporabni.
Skrbnica je predstavila delovne zvezke in njihove cene po posameznih oddelkih za
Solsko leto 2019/20
Seznam udbenikov in delovnih zvezkov po posameznih razredih za prihajajode Solsko
leto bo objavljen na iolski spretni strani. Uaenci bodo sezname udbenikov in delovnih
zvezkov v pisni obliki prinesli domov v zadnjih delovnih dneh letosnjega Solskega leta,
skupaj z reklamnimi gradivi nekaterih papirnic.
elani Sveta stariev so z dvigom rok potrdili udna gradiva za Solsko leto 2019/20.

(K3) lzvolitev predstavnikov sveta starsev v odbor Solskega sklada OS Zreie

V upravni odbor Solskega sklada OS Zreae je bilo zaradi poteka mandata treba
imenovati nove predstavnike. Solski sklad sestavljajo 4 predstavniki starsev in 3
predstavniki zavoda. l\.4andat traja 2 leti in se lahko podaljSa 5e za dve leti. Predstavniki
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staraev v Solskem skladu Osnovne Sole Zrede od 1.9.2019 bodo: Damjan Strelc,
Vesna Lah, Urska Koprivnik in Barbara Ravnjak.

(K4)Razno

Predlog: sestanek sveta starsev naj bo pred roditeljskim sestankom, da lahko
predstavniki pridejo na roditeljski sestanek s svezimi ,nformacijami.
Podan je odgovor g. ravnatelja, da je bolje izvesti roditeljski sestanek prej in z vpraSanji
pridejo predstavniki na svet starsev.

Predlog: obvesdanje za termin sveta starsev Ze dva meseca pred sestankom.
Podan odgovor g. ravnatelja: termini za sestanke sveta starsev v OS Zreae so
standardni in tudi v bodode bo tako: konec septembra, v zadetku marca in v zadetku
junija.

Predlog; o datumu zakljudne prireditve morajo biti starski obvesdeni prej kot letos.
Starsi si zaradi usklajevanja sluZbenih obveznosti zakljudne prireditve ne morejo
ogledati.
Odgovor je podal g. ravnatelj. Sola je zakljudno prireditev za Solsko leto 2018/19
nadrtovala za 11.6.2019. Na ta dan bo v Zredah potekalo ocenjevalno tekmovanje na
svetovnem tekmovanju Communities in Bloom 2019, zato je bilo potrebno datum za
zakljuano prireditev prestaviti.

Predstavnik sveta starsev je povedal, da so se starSi pritozevali, da otroci jedo krompir
iz vredke, hrana je instant, premalo je k"uharskega osebja.
Podan odgovor g. ravnatelja. Otroci OS Zrede ne jedo instant hrane, pire krompir je
kuhan iz pravega krompirja. V jeseni je Sola dodatno zaposlila kuharico za 4 rre na
dan. Kuharsko osebje se trudi, da so udenci in zunanji odjemalci, ki jih ima Sola Ze
vrsto let, zadovoljni s prehranskimi obroki.

Ravnateljje povedal, dasebozadetek pouka na centralni Soli v Solskem letu 201 9/20
prestavil i27.50na7.40. Vedina udencev, med katerimije veliko vozadev, jevSoli do
7.30, zalo pri izvedbi zadetka pouka ne bo tezav. Starsi so opozorili, da bo treba
uskladiti 5e kombi, kije vezan na prevoz v centralno Solo (kombi na Gorenju). Pouk
se bo priael 10 minut prej in kondal 10 minut prej. Vozni redi za vozade ostanejo
nespremenjeni. Tako bodo imeli tudi udenci, ki se v Solo pripeljejo z avtobusom, ved
6asa, da po konaanem pouku zauzijejo kosilo v soli.

Starsi so pripomnili, da priprave na tekmovanja, ki potekajo ob 7. uri zjutraj, dasovno
niso primerne, zlasti za otroke nizjih razredov.
Ravnatelj je povedal, da imajo otroci poleg pouka ie druge obveznosti, kot je glasbena
sola, ki bijih radi opravili takoj po Soli. Prav zaradi tega je otroke tezko dobiti skupaj po
pouku. Vedji otroci celo sami predlagajo, da bi imeli priprave na tekmovanja ziutaj.

Zakaj bodo imeli otroci 4. taredoy neobvezni izbirni predmet (NlP) iz nemsaine kot
blok uro 6. in 7. uro, je zanimalo predstavnico starsev.
Ravnatelj je povedal, da drugade ni mozno uskladiti urnika, ker ima uditeljica, ki je
delezno zaposlena, pouk 5e v drugih razredih, udenci 4. razredov imajo pa prej pouk.
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Ravnatelj je povedal, da drugade ni mozno uskladit urnika. ker ima
dele:no zaposlena, pouk Se v drugih razredih, udencl 4. razredov
pouk.
Starai so se strinjali s pojasnilom enega od predstavnikov sveta starsev, da je
odgovornost za izbor neobveznih izbirnih predmetov prepuaaena posameznem
otroku ln starsu, saj gre za pouk, ki ni obvezen.

Varna pot na stadion in k verouku. Starsi so vprasali kaj je bilo storjenega v zvezi z
opozorilom o potl k verouku in na Stadion. Ravnatelj je povedal, da je vprasanje
posredoval na Obaino Zreae, kjer za problematlko vedo, kratkoroanih resitev pa Se ni.

elani sveta starsev so predlagali, da bi se skupne govo.ilne ure, ki potekajo od 15.00
do 16.00 vsak prvi aetrtek v mesecu, prestavili na poznejso uro, kajti starsem zaradi
sluzbenih obveznosti ne uspe priti na govorilne ure pred 16.00 uro.

Starsi so prosili za obrazlozitev kriterijev ob izbiri otrok za obisk Anglije v letu 2019.
Ravnateljle povedal, da so bili povabljeni vsi otroci. Najprej so morali v slovengain in
nato v anglesaini obrazloZlu, zakaj si Zelljo obiskati Anglijo. Nato je sledll izbor 30
otrok, ki bodo lahko obiskall pobrateno mesto v Angliji. Prekomernega povpraSevanja
za obisk Anghje, ki bo izveden konec junila in se ga bo udelezilo 30 otrok in 6
spremljevalcev, ni bilo. Ena od mam je povedala, da je njena hdi mesto odstopila
vrstnici, saj ni Zelela, da bi se dodatno prosto mesto Zrebalo.

Predsednica sveta starsev je predstavnike sveta starsev opozorila glede obdarovanja
uaiteljev ob zakljudku Solskega leta. Uditel.ji ne smejo sprejemati daril, ki presegalo
doloaeno vrednost. Udenci naj se svojim uaiteljem in uaiteljicam zahvalijo s svojimi
lzvirnimi in kreativnimi idejami.

Starai so opozorili. da Laitelji Se vedro ocerjujelo z vmesniTi ocena.ni.

Na vpraianje: ali e-asistent v jeseni bo, je

Predlog predstavnika sveta starsev je bil,
obvestj, da naj hranijo odpadni papir. ae bo

zRticI
uditeljica. ki je
imajo pa prej

ravnatelj odgovoril prltrdilno.

da se otroke Ze v zadetku Solskega leta
spomladi ponovno zbiralna akcija.

Predstavniki sveta starsev so pohvalili uditeljico, ki je udence pripravljala na
tekmovanje iz vesele Sole. Ravnateljje ob tem pohvalil vse uditelje, kajti vsi se trudilo
s prlpravami na tekmovanja, ki so organizirana na soli. Zal imajo otroci, ki tekmujejo.
veliko obvezrosti i'pogosto ne mo.ejo na priprave.
Starsi so pohvalili, da ob vstopu v Solo vlada pozitivna klima, prav drobni detajli, kot
je npr. okrasitev v jedilnici. dajejo Soll poseben dar.
Starsi so pohvalili nastope ob materlnskem dnevu, ki sojih izvedle uaiteljice s svojimi
uaenci od 1. do 5. razreda. Prav tako so pohvalili prireditev ob letoinjem kulturnem
prazniku in predstavo, ki so jo izvedli udenci izbirnega predmeta gledali5ki klub.

Sestanek je bil zakliuden ob 19.30.
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Predsednica sveta starsev
Mojca Potnik Sonc
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