Cesta Kokrškega odreda 16
4294 Križe

ZAPISNIK
9. redne seje sveta zavoda, ki je bila v torek, 28. 9. 2010 ob 19.15 uri v zbornici šole.
PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Andreja Polanšek, pomočnica ravnateljice,
Betka Potočnik, sindikalna zaupnica, člani: Vesna Kucher, Uroš Čadeţ, Helena Dejak,
Mateja Mali, Zdenka Maglica, Gregor Pešak, Ivanka Pernuš, Izidor Biteţnik, Tomaţ
Leskovšek
OPR. ODSOTNI: Monika Košir
ODSOTNI: Janko Dolinar
Ga. Vesna Kucher je vse prisotne lepo pozdravila. Predlagala je naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2009/10
3. Pregled in predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/11
4. Predstavitev in potrditev cen za šolsko prehrano, najem šolskih prostorov,
pripomočke za likovno vzgojo in fotokopije
5. Pobude in vprašanja
Na dnevni red ni bilo pripomb.

K točki 1
Ga. Kucher je povzela zadnji dve seji sveta zavoda, ki sta potekali dopisno v mesecu
juniju. 7. seja je obsegala le eno točko in sicer Potrditev sklepa o imenovanju
ravnateljice. Tudi na 8. dopisni seji je bila obravnavana le ena točka in sicer Pravila o
šolski prehrani.
Ga. Kucher se je članom sveta za njihovo hitro odzivanje pri potrjevanju sklepov
preko elektronske pošte najlepše zahvalila.
Na zapisnik ni bilo pripomb.

K točki 2
Ga. ravnateljica je na kratko predstavila poročilo o izvajanju LDN v šolskem letu
2009/10. Poudarila je naslednje:
-

-

Uredili smo prostorske pogoje; zamenjali smo lesena okna, ţaluzije in senčila,
izdelali strop v učilnicah 1. in 2. razreda, uredili strop v jedilnici šole (pobuda g.
Pešaka), izdelali plinsko inštalacijo in strop v kuhinji.
Kupili smo traktorsko kosilnico.
Izvedli smo vse načrtovane šole v naravi, tabore ter plavalni tečaj.
Vključeni smo bili v številne projekte.
Bili smo med izbranci Naj kulturne in Naj športne šole.
Uspešno smo se udeleţili mnogih tekmovanj. Stroške udeleţbe smo večinoma
krili s sredstvi iz Šolskega sklada.
Imeli smo 17 kršitev hišnega reda, za katere smo izvedli alternativne ukrepe.
Učenci 6. razreda so bili pri pisanju nalog Nacionalnega preverjanja znanja v
skupnem bolj uspešni od učencev 9. razreda.
En učenec ni izdelal razreda.

Na poročilo ni bilo nobenih vprašanj.
SKLEP 1
Svet zavoda je bil seznanjen s poročilom ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2009/10.

K točki 3
Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za leto 2010/11. Člani so ga prejeli
preko elektronske pošte, nekaj natisnjenih izvodov je na razpolago na sami seji:
-

-

Dopolnitev LDN je na strani 11; predstavnica sveta staršev v 1. razredu je ga.
Ana Gradišar, v 5. a g. Zvone Vrankar in v 5.b g. Boštjan Višnar. Na strani 13
dodajamo predstavnike staršev za komisije: g. Zvone Vrankar je član
pritoţbene komisije, ga. Mateja Ţepič je članica komisije za prehrano in ga.
Alenka Terziev je članica tima za spremljanje vzgojnega načrta. Predstavniki so
bili izvoljeni na seji sveta staršev dne 28. 9. 2010 .
Letnemu delovnemu načrtu so dodane naslednje priloge: dnevi dejavnosti,
športni, kulturni, naravoslovni in tehniški dnevi, šolski koledar, tekmovanja,
načrt spremljave učiteljevega dela, preverjanje in ocenjevanje znanja, programi
aktivov, načrt izpopolnjevanja, načrt učil, načrt dela v projektih, načrt dela v
knjiţnici.

-

-

-

Prednostna naloga na področju investicij je izgradnja prizidka šole, s katerim bi
pridobili predvsem knjiţnico, računalniško učilnico in učilnico za individualno
pomoč.
V letošnjem letu sta načrtovani dve delovni soboti; eno je določilo ministrstvo.
Vključili smo se v projekt Zdrav ţivljenjski slog, v okviru katerega bodo
potekale dodatne ure športne vzgoje. Ure bo izvajala ga. Maša Harej. Interesna
dejavnost Splošna telesna vadba bo potekala pod okriljem tega projekta, kar bo
sprostilo nekaj ur in bomo lahko dodatno izvajali dramski in turistični kroţek.
Tudi v tem šolskem letu bomo vključeni v številne projekte; nismo pa plačali
pristojbine za Eko šolo, saj se nam je zdelo 400 € preveč. Bomo pa vsekakor
delovali ekološko.

G. Čadeţ je vprašal, koliko učilnic bomo pridobili z izgradnjo prizidka in koliko časa
bo potekala gradnja.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da bi pridobili skupaj 7 dodatnih prostorov. Gradnja bi
bila, v primeru dobljenega razpisa, končana v dveh letih. V nasprotnem primeru bo
sredstva prispevala občina in gradnja bo trajala dlje.
SKLEP 2
Svet zavoda je soglasno potrdil Letni delovni načrt za šolsko leto 2010/11.

K točki 4
Seji sta se pridruţila predstavnika podjetja Slorest, g. Šuštaršič in ga. Rakovec.
Ga. ravnateljica je predlagala cene za šolsko prehrano in najem šolskih prostorov ter za
pripomočke za likovni pouk. Cene so bile oblikovane in usklajene s podjetjem Slorest,
Osnovno šolo Bistrica in Osnovno šolo Trţič.
Cene prehrane v šolskem letu 2010/11:
Malica
Zajtrk
Popoldanska malica
Kosilo redno od 1.-5.r.
Kosilo občasno od 1.-5.r.
Kosilo redno od 6.-9.r.
Kosilo občasno od 6.-9.r.
Kosilo zaposleni v šoli
Kosilo zaposleni domov
Kosilo zunanji

0,80 €
0,52 €
0,52 €
2,00 €
2,30 €
2,50 €
2,80 €
3,50 €
4,00 €
5,00 €

Ga. ravnateljica je predlagala tudi cene šolskih prostorov. Cene veljajo za 60 minut. So
usklajene z Osnovno šolo Bistrica, razen pri dveh postavkah – pri telovadnici z

balkonom in večnamenskem prostoru. Člani sveta zavoda so predlagali popolno
uskladitev cen z Osnovno šolo Bistrica.
Cene najema šolskih prostorov:
Telovadnica
Balkon
Telovadnica + balkon
Orodje
Učilnica
Računalniška učilnica
Likovna učilnica
Večnamenski prostor
Hodnik

22 €
12 €
30 €
5€
7€
30 €
10 €
30 €
10 €

Ga. ravnateljica je pojasnila, da je telovadnica polno zasedena. Do 16.30 ure se
izvajajo šolske dejavnosti. Pri izbiri zunanjih uporabnikov dajemo prednost klubom z
našimi učenci in rednim strankam.
Material za likovni pouk nabavi šola, učenci ga plačujejo po dejanskih stroških.
- Učenci od 1. do 4. razreda v šoli dobijo le glino in tiskarske barve, učenci od 5.
do 9. razreda dobijo v šoli vse.
Za fotokopiranje učenci ne plačajo nič.
SKLEP 3
Svet zavoda je bil seznanjen s cenami za šolsko prehrano, najemom šolskih prostorov,
pripomočkov za likovno vzgojo in fotokopiranje. Svet zavoda je cene soglasno potrdil.
Ga. ravnateljica je predstavila sodila za razmejevanje javne sluţbe in trţne dejavnosti.
Pod trţno dejavnost spadajo prihodki od najemnin šolskih prostorov. Sodila so priloga
zapisnika.
SKLEP 4
Svet zavoda je soglasno potrdil sodila za razmejevanje javne sluţbe in trţne
dejavnosti.
K točki 5
Razno
-

Ga. ravnateljica je predlagala, da bi vsa sredstva, ki jih pridobimo pri akciji
zbiranja starega papirja usmerili v šolski sklad. Do sedaj smo delili polovico
učencem in polovico šolskemu skladu.

Člani sveta zavoda ţelijo dati predlog v obravnavo svetu staršev, dobra ideja se
jim zdi tudi zdruţitev tehniškega dne z akcijo zbiranja starega papirja. Najbolj
prizadevne učence oziroma razred bi nagradili.
Seja je bila zaključena ob 20.05.

Zapisala:
Sandra Košnjek

Predsednica sveta zavoda:
Vesna Kucher

