
ZAPISNIK

2.  seje  Sveta  zavoda  OŠ Malečnik,  ki  je  bila  31.  5.  2018 ob  17.  uri v  učilnici
matematike.

PRISOTNI: Tina  Fošnarič,  Franc  Simonič,  Mateja  Simonič,  Darja  Ferk,  Karmen
Peklar, Nataša Potočnik, Slavica Kelbič, Polona Robič, mag. Regina Stajnko Polutnik,
Tomislav Letnik in Tina Rat.

VABLJENI: ravnatelj Rudolf Sedič, Katja Kozjek Varl in tajnik Amadej Lešnik.

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Predsednica Nataša Potočnik je odprla sejo, pozdravila navzoče in ugotovila, da so na
seji prisotni vsi člani. Seja je bila tako sklepčna.

Sklep št. 1:
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 11 članov.

Predlagala je potrditev dnevnega reda, ki so ga člani Sveta zavoda prejeli z vabilom.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

2. Pregled sklepov pretekle seje.

3. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje.

4. Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje.

5. Oblike dela v manjših učnih skupinah za šolsko leto 2018/2019.

6. Seznanitev s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
posamezni razred za šolsko leto 2018/2019.

7. Nakup potrebščin za šolsko leto 2018/2019.

8. Popravek finančnega načrta za leto 2018.

9. Razno.

Sklep št. 2:
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil predlagani dnevni red.

K točki 2 – Pregled sklepov pretekle seje. 



Vsi sklepi so bili realizirani.

Sklep št. 3: 
Sveta  zavoda  OŠ  Malečnik  potrjuje  sklepe  prejšnje  seje.  Vsi  sklepi  so  bili
realizirani.

K točki 3 – Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje.

Predsednica je vprašala člane, ali ima kdo pripombe na zapisnik, ker pripomb ni bilo,
je bil sprejet

Sklep št. 4: 
Svet zavoda OŠ Malečnik soglasno potrdi zapisnik pretekle seje.
 
K točki 4 – Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje.

Korespondenčna seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je potekala v času od 19. 3. 2018 do
22. 3. 2018, do 10. ure.
Na korespondenčni seji je glasovalo 11 članov Sveta zavoda.
ZA  potrditev naslednjih sklepov je glasovalo 11 članov.

Sklep št. 5:
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil zapisnik korespondenčne seje.

K točki 5 – Oblike dela v manjših učnih skupinah za šolsko leto 2018/2019.

Gradivo k tej  točki so člani prejeli  in so bili  seznanjeni s predlogom oblik dela v
manjših učnih skupinah v šolskem letu 2018/2019.

Ga.  Regina  Stajnko  Polutnik  je  vprašala,  kakšen  je  razlog,  da  učitelja  pri  pouku
matematike  8.-9.  razreda  učence  poučujeta  v  heterogenih  skupinah.  Ravnatelj  je
povedal, da je to način dela in domena učitelja, ki  sta se o tem posvetovala in obliko
manjših  učnih skupin obrazložila  v predlogu,  ki  sta ga podala  ravnatelju  in  je bil
članom Sveta zavoda poslan kot gradivo. 

Sklep št. 6: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je seznanjen z delom v manjših učnih skupinah za
šolsko leto 2018/2019.

K točki 6 – Seznanitev s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2018/2019.



Gradivo k tej točki so člani prejeli in so bili seznanjeni s skupno nabavo delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2018/2019. 
Članica Sveta staršev, ga. Polona Robič, je Svet zavoda seznanila, da naslednje šolsko
leto 2019/2020 ne bodo potrdili delovnih zvezkov za glasbeno umetnost od 6. – 9.
razreda, če ne bodo izpolnjeni 80 % ali več. 

 Starši so na seji Sveta staršev prosili ravnatelja, da preveri delovne zvezke;
ravnatelj je povedal, da je v vsakem razredu izbral delovne zvezke in da so bili
v veliki večini izpolnjeni več  kot 80 %. Primerjal je delovne zvezke učencev,
ki delajo stvari redno in sproti, in učencev, ki dela ne opravljajo redno. 

Sklep št. 7:
Svet zavoda OŠ Malečnik je seznanjen s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov
in drugih učnih gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2018/2019.

K točki 7 – Nakup potrebščin za šolsko leto 2018/2019.

Ravnatelj  pove,  da  bo  v  šolskem  letu  2018/2019  ponovno  organizirana  nabava
likovnega materiala  s  strani  šole.  Starši  učencev od 1.  do 9.  razreda  bodo prejeli
položnico s prispevkom 10 €, kar predstavlja znatno nižjo ceno, kot so jo starši plačali
za nakup likovnega materiala v prejšnjih letih, ko so nakup opravili sami.

S tem bi zmanjšali del stroškov, ki nastanejo pri nabavi šolskih potrebščin v začetku
šolskega leta:

 starši dobijo septembra položnico za nabavo potrebščin likovne umetnosti v
višini 10 €, namenjeno učencem od 1. do 9. razreda;

 starši učencev 4., 5. in 6. razreda, ki bodo šolskem letu 2018/2019 obiskovali
neobvezni  izbirni  predmet  umetnost,  bodo po položnici  poravnali  znesek v
vrednosti 5 €.

Sklep št. 8:
Svet zavoda OŠ Malečnik je seznanjen z nakupom in se strinja z višino zneska za
nabavo likovnega materiala.

K točki 8 – Popravek finančnega načrta za leto 2018.

Svet zavoda je potrdil finančno poročilo za lansko leto, po oddaji tega poročila je iz
Mestne občine Maribor prišlo sporočilo, da so se postavke morale spremeniti. Končni
rezultat je isti. Gospod ravnatelj je popravek prebral. Predsednica je vsem članom po
elektronski pošti poslala popravek finančnega načrta 2018.

Sklep št. 9:
Svet Zavoda OŠ Malečnik  je bil seznanjen s popravkom finančnega načrta za 
leto 2018.



K točki 9 – Razno.

G. ravnatelj  je na pobudo staršev predstavil  problematiko varne poti  za otroke,  ki
stanujejo v Celestrini  18, 19, Hrenci 18 in Pernici  39, ti  imajo nevarno pešpot do
prvega avtobusa. Lokalna skupnost mora zagotoviti učencem, katerih pot v šolo je
ocenjena  kot  »nevarna  pot«,  prevoz v šolo.  Dal  je  pobudo članom Sveta  zavoda,
imenovanim  s  strani  Mestne  občine  Maribor,  da  preko  svojih  strank  predstavijo
problematiko v Mestnem svetu z namenom, da bo varnost na poti v šolo čim prej
zagotovljena. Določene aktivnosti se že izvajajo. 

G. ravnatelj je povedal, da se je OŠ Malečnik prijavila na projekt Gibanje in zdravje
za dobro telesno in duševno počutje (RaP). Ta projekt bo nadomestil Zdrav življenjski
slog, ravnatelj je že dobil sklep, da je bila naša šola izbrana. Poslali so smernice, od
šole pričakujejo, da jim ponudi 3 sklope (gibanje, hrana in prehranjevanje ter zdravje
in varnost). Vsakemu otroku bi naj ponudili 5 ur gibanja na teden (reden pouk športa,
obvezni  in  neobvezni  izbirni  predmet,  RaP)  Koliko  bo  teh  ur,  bo  odvisno  od
razširjenega programa.

G.  Letnik  je  izpostavil  varnost  otrok  pri  Zdravem  življenjskem  slogu,  predvsem
takrat, ko gredo na Gorco. G. ravnatelj  bo na to opozoril učitelja.

Predsednica Sveta zavoda je predlaga, da bi se vabila in gradivo za seje Sveta zavoda
pošiljalo le po elektronski pošti. Člani sveta Zavoda se s predlogom strinjali.

Seja je bila zaključena ob 18.08 uri. 

Zapisal                                                              Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik
Amadej Lešnik                                                                        Nataša Potočnik


