
OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK 
 
SVET STARŠEV 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
3. seje Sveta staršev OŠ Malečnik, ki je bila  27. 5. 2014 ob 16.30 v učilnici matematike OŠ 
Malečnik. 

Prisotni: 
Cvetka Černko, Katja Kelbič, Andreja Močnik Kožič, Peter Caf, Klavdija Brus,  Sandi Vidovič, 
Mojca Bruić. 
 
 
Odsotni: Andrej Vernik, Vladimir Prah, Darja Krstić Podgorelec, Branko Alter  
 
Vabljeni: Rudolf Sedič – ravnatelj.  
 
Predsednica Sveta staršev je pozdravila navzoče in predlagala dnevni red, ki so ga člani 
prejeli kot gradivo. 
 
Predlagala je naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Pouk v manjših učnih skupinah v šolskem letu 2014/2015. 
3. Učbeniki, delovni zvezki in druga učna gradiva v šolskem letu 2014/2015. 
4. Novosti v šolskem letu 2014/2015. 
5. Nakup potrebščin za pouk likovne umetnosti in sofinanciranje nakupa papirja za 

fotokopiranje. 
6. Jutranje varstvo in OPB. 
7. Uporaba šolskega igrišča. 
8. Razno. 

 
K točki 1 – Ugotovitev sklep čnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Predsednica Sveta staršev je ugotovila, da je bilo na seji prisotnih 7 članov in je bila seja 
sklepčna. 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 1: 
Seja Sveta staršev OŠ Male čnik je bila sklep čna, prisotnih je bilo 7 članov. 
 
Sklep št. 2: 
Svet staršev OŠ Male čnik je potrdil predlagani dnevni red. 
 
K točki 2 – Pouk v manjših u čnih skupinah v šolskem letu 2014/2015 
 
G. ravnatelj je seznanil Svet staršev OŠ Malečnik, da bo pouk tujega jezika v šolskem letu 
2014/2015 potekal v heterogenih skupinah. Učiteljici tujega jezika sta podali obrazložitev, 
zakaj se odločili za takšno obliko. Pri pouku tujega jezika v heterogenih skupinah bo vsem 



učencem  ponujeno enako znanje oz. enake možnosti, da usvojijo znanje. Vsi so deležni 
enake razlage. Prednosti takega načina dela so, da učenci z manjšim znanjem oz. nižjimi 
učnimi sposobnostmi lahko spremljajo delo uspešnejših učencev in na ta način hitreje 
napredujejo. Učenci prvega in drugega nivoja so v heterogenih skupinah bolj motivirani in 
komunikacija bolje teče.  
Ključ za delitev v homogene skupine je ocena pri predmetu iz lanskega leta in abecedni 
vrstni red. Vedno pa obstaja možnost prehoda iz ene skupine v drugo. 
 
Seje se je ob 16.42  udeležil g. Škrlec, ob 16.44  še g. Korc. 
 
K točki 3 – Učbeniki, delovni zvezki in druga u čna gradiva v šolskem letu 2014/2015 
 
Gradivo k tej točki so člani Sveta staršev prejeli. 
 
Vprašanja in pripombe članov Sveta staršev: 
 
- predsednica Sveta staršev je vprašala ravnatelja, kako se plačujejo učbeniki,  
   namreč cene, ki so navedene v gradivu so, nabavne cene učbenikov;  
- starši imajo pripombe na delovne zvezke Lili in Bine, ker so vsi predmeti združeni v  
  delovnem zvezku in niso praktični za učenje; 
- predstavnica tretjega razreda je povedala, da imajo otroci v 2. in 3. razredu delovne zvezke  
  Lili in Bine, učbeniki, ki se ne navezujejo na delovne zvezke, se zelo malo uporabljajo,  
  straši pa plačajo izposojo. 
 
Ravnatelj je povedal, da na podlagi Pravilnika o učbeniškem skladu mora biti Svet staršev 
seznanjen z naborom učbenikov, ki jih bo šola uporabljala v prihodnjem šolskem letu. 
Strošek za učbenike staršev ne bremeni, to je strošek učbeniškega sklada in  bremeni šolo 
oz. Ministrstvoinistrstvo. Rok uporabe učbenikov je tri leta in če rok še ni potekel, šola ne 
sme nabaviti drugih učbenikov. Preveril pa bo pri knjižničarki ali učbeniki Lili in Bine obstajajo 
in bo starše o tem obvestil. 
Ravnatelj je seznanil člane Sveta staršev, da je pri biologiji za 8. razred predviden nov 
interaktivni učbenik z delovnim zvezkom. Obrazložitev, ki jo je podala učiteljica, so 
predstavniki prejeli kot gradivo. Člane Sveta staršev je vprašal, če so kakšne pripombe oz. 
vprašanja glede tega učbenika. 
 
Člani Sveta staršev so bili mnenja, da bi moralo biti interaktivnih učbenikov še več, vendar so 
pomisleki, ali so vsi učenci v enakem položaju, kar pomeni, ali imajo vsi doma računalnik oz. 
dostop do interneta. Predsednica Sveta staršev je izrazila željo, da se učbenik staršem 
bodočega  8. razreda predstavi, da se bodo starši glede tega lahko odločili.  
 
Ravnatelj je povedal, da s strani učencev ni bilo povratne informacije, da učenci ne bi imeli 
računalnikov oz. dostopa do interneta. Glede na željo staršev pa bo učiteljica imela 
predstavitev tega učbenika za starše 8. razreda.  
 
Sklep št. 3: 
Svet staršev OŠ Male čnik s 7 glasovi za in 1 vzdržanim glasom potrdi izb or in nabavo 
delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/2015. 
Interaktivni u čbenik za predmet biologija bo u čiteljica na sestanku predstavila staršem 
sedmega razreda in se bo vklju čil v seznam, če se bodo starši strinjali.  
 
K točki 4 – Novosti v šolskem letu 2014/2015 
 
Ravnatelj je seznanil člane Sveta staršev OŠ Malečnik z novostmi v šolskem letu 2014/2015, 
in sicer: 



- začel se bo uvajati izbirno prvi tuj jezik v 1. razredu – izvedba je prestavljena za eno leto, 
tako da  v prihodnjem šolskem letu v 1. razredu ne bo sprememb; 
- v 2. razredu se bo začelo uvajanje prvega tujega jezika, za kar je bil objavljen razpis 
Ministrstva, na katerega smo se prijavili, konec meseca maja bomo izvedeli, ali smo bili 
izbrani ali ne; 
-v novem šolskem letu bodo uvedeni  neobvezni izbirni predmeti v 4. in 7. razredu. 
 
K točki 5 – Nakup potrebš čin za pouk likovne umetnosti in sofinanciranje naku pa 
papirja za  fotokopiranje 
 
Gradivo so člani Sveta staršev OŠ Malečnik prejeli, ker ni bilo pripomb oz. dopolnitev je bil 
sprejet 
 
Sklep št. 4: 
Svet staršev OŠ Male čnik se strinja z organizirano nabavo nakupa potrebš čin za pouk 
likovne vzgoje za u čence od 1. do 9. razreda. U čenci za nabavo potrebš čin prispevajo 
10 EUR za šolsko leto. 
 
Glede sofinanciranja nakupa fotokopirnega papirja je ravnatelj povedal, da je imel 1., 2. in 3. 
razred zajet 1 zavitek papirja pri šolskih potrebščinah. Razmišljamo, da bi to uvedli za vse 
razrede. Predstavnike v Svetu staršev je prosil, da se s starši na roditeljskih sestankih 
dogovorijo, ali so pripravljeni prispevati za zavitek fotokopirnega papirja. Lahko se 
dogovorijo, da sami prinesejo fotokopirni papir v šolo ali pa se strošek za fotokopirni papir 
zaračuna preko položnice seveda, če se bodo starši s tem strinjali. 
 
Predsednica Sveta staršev je vprašala ravnatelja, ali je glede fotokopirnega papirja kakšna 
odredba s strani Ministrstva ali je to pobuda šole, kajti to je spet dodatni strošek za starše. 
 
Ravnatelj je povedal, da imajo na drugih šolah to že utečeno, nikjer pa ni določeno, da 
morajo straši prinesti ali prispevati za fotokopirni papir, nikjer pa tudi ni določeno, da morajo 
učitelji vse  kopirati. Šola ni več zmožna poravnavati vseh teh stroškov.  
 
K točki 6 – Jutranje varstvo in OPB 
 
Ravnatelj je vprašal, ali bodo starši še vedno izkoristili možnost jutranjega varstva, ki je 
plačljivo za učence, ki niso v prvem razredu. Cena v letošnjem šolskem letu se je gibala med 
4 in 5 EUR na mesec. 
 
Sklep št. 5: 
Svet staršev OŠ Male čnik je soglašal, da se jutranje varstvo za u čence od 2. do 5. 
razreda izvaja tudi v prihodnjem šolskem letu in ga  financirajo starši. 
 
K točki 7 – Uporaba šolskega igriš ča 
 
Predsednica Sveta staršev je prosila ravnatelja, da seznani Svet staršev, kako se bo 
uporabljalo nove šolsko igrišče, in sicer v času, ko ni pouka. 
 
G. ravnatelj je povedal, da je bila na šolski skupnosti dana naloga učencem, da podajo 
predloge, kdaj in kako bi uporabljali igrišče. 
Predlog šole je, da bi bilo to igrišče do 15. ure uporabljali za potrebe pouka, med 15. in 18. 
uro bi igrišče uporabljali naši učenci, po 18. uri pa bi bila možnost najema igrišča tudi za 
ostale. Sestaviti bo potrebno urnik, določiti tudi, kdo bo za to odgovoren. Igrišča otrokom ne 
bomo zapirali, ker je za njih zgrajeno.  



Predlagal je, da tudi starši podajo svoje predloge in jih posredujejo predsednici Sveta 
staršev, nato se bomo sestali predstavniki šole, staršev in učencev in se dogovorili o uporabi 
igrišča. Ravnatelj je seznanil Svet staršev, da bo igrišče v času, ko ne bo pouka, zaklenjeno. 
 
Svet staršev je ravnatelja opozoril, da je med poletnimi počitnicami 15. ura prezgodaj za 
otroke za uporabo igrišča, ker je še zelo vroče, zato predlagajo, da se v času počitnic termin 
za otroke prestavi od 16. do 19. ure. Urnik uporabe igrišča naj bo objavljen tudi na spletni 
strani šole. 
 
 
K točki 8 – Razno 
 
Predstavnica 6.b je opozorila ravnatelja, da so imeli učenci pri nacionalnem preverjanju 
znanja iz matematike snov, ki se je še niso učili. Na to so opozorili učitelja in učiteljico, ki 
matematiko poučujeta, 6.a-razred pa je to snov predelal. Razočaranje otrok je bilo veliko. 
 
Ravnatelj ni mogel takoj podati odgovora, bo pa pripombo preveril pri učitelju. 
 
Predstavnik 8.a-razreda je povedal, da je v razredu nezadovoljstvo glede odmora za malico, 
ki je po mnenju otrok prezgodaj.  
 
Ravnatelj je povedal, da se bo razmislilo o tem, da bi od 1. do 4. razreda imeli malico kot do 
sedaj, od 5. do 9. razreda pa bi imeli malico kasneje. 
 
Ravnatelj je seznani Svet staršev, da bo na naslednjih govorilnih urah za starše 1., 2. in 4. 
razreda predstavitev drugega tujega jezika. 
 
Ravnatelj se je zahvalil letošnjemu sestavu Sveta staršev, predvsem pa predstavnicama 
devetih razredov,  za sodelovanje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40. 
 
 
Zapisala      Predsednica Sveta staršev 
Marjana Nekrep      OŠ Malečnik 
       Andreja Močnik Kožič 
 
 


