ZAPISNIK
seje SVETA STARŠEV, ki je bila 9. 2. 2015, v prostorih zbornice OŠ JANKA PADEŽNIKA
MARIBOR.
Prisotnih je bilo 16 članov SVETA STARŠEV in ravnateljica ga. Sonja Filipič in Davor
Bozovičar.
Opravičeno odsotna: Andrea Kostanjevec.
Sestanek sveta staršev je vodila ga. Nataša Bratuša Živadinović po predlaganem in potrjenem
dnevnem redu.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje.
2. Pojasnilo v zvezi z treningi košarke (dekleta).
3. Poročilo predsednika UO Šolskega sklada
4. Misli, ideje, predlogi in ogled nove računalniške učilnice…
Točka 1:
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev z dne 17.11.2014. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik z dne 17.11.2014 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
Ga. Nataša Bratuša Živadinović je v uvodu pojasnila problematiko treninga deklet pri košarki. V
nadaljevanju je ga. Mateja Žnidarič opozorila na problem okoli dolžine treninga košarke za dekleta starejša skupina.
Učitelj športa g. Davor Bozovičar je v podal podrobno obrazložitev načina in dolžine treninga. Pojasnil
je, da je trening košarke v celoti prevzel zunanji izvajalec g. Jan Ternjak iz košarkaške šole Bečirovič.
Trening bi naj načeloma trajal 45 minut, a tu pride do problematike, saj je hkrati tudi zasedena manjša
telovadnica, ki se po 30 minutah treninga deklet začne polniti z učenci z drugo športno aktivnostjo.
Hkrati nastaja problem, da je razmik od konca pouka do treninga dve uri. A sklep je, da gredo dekleta v
tem času domov, razen tisti, ki so res zelo oddaljene od šole. G. Davor Bozovičar se bo poizkušal z
trenerjem košarke dogovoriti, da bi trening košarke podaljšal na 45 minut. Ta problematika odpade, ko
bo možen trening na zunanjih igriščih. Načeloma prisotnost g. Davorja Bozovičarja pri treningih ni
potrebna, saj trening izvaja zunanji trener. Je pa dekletom omogočeno igranje in treniranje košarke v
okviru projekta Zdrav življenjski slog.
Točka 3:
V okviru točke je g. Borut Zalokar kot predsednik UO Šolskega sklada podal informacije v zvezi z
aktivnostmi OU šolskega sklada. Šolski sklad je s pomočjo pravnice in UO v celoti prenovil Pravila o
delovanju Šolskega sklada.
SKLEP št. 2:
Svet staršev daje soglasje k novim pravilom Šolskega sklada,
-/-

- 2K Pravilom šolskega sklada bo Svet zavoda na svoji redni seji, ki bo predvidoma konec meseca
februarja, izrekel soglasje. Po tem bodo pravila sprejeta in potrjena na UO ŠS. Pravila bodo objavljena
na spletnih straneh šole.
g. Borut Zalokar je člane sveta staršev v nadaljevanju seznanil še z ostalimi aktivnostmi UO ŠS. Ostale
aktivnosti so se nanašale na ureditev računalniške učilnice. Vložena sredstva v pohištveno opremo
nove računalniške učilnice znašajo 4.080,00 EUR. V nadaljevanju se bo iz sredstev Šolskega sklada
nabavilo še 9 projektorjev za posamezne učilnice. Znesek posameznega projektorja je 270,00 EUR +
DDV. Tako bodo po novem projektorji nameščeni v vsaki učilnici. Prav tako se bo v okviru nabav
preučila možnost za nabavo brezžičnih mikrofonov s posameznimi oddajniki, pritrjenimi na vsakega
učenca za nastope na določenih prireditvah. V nadaljevanju je ga. ravnateljica podala informacijo o
razveljavljenem IKT razpisu MIZŠ, na katerem smo sicer bili izbrani za določeno računalniško opremo.
Vsekakor bomo v prihodnjem obdobju posodobili samo računalniško opremo v računalniški učilnici.
Točka 4:
Ponovno je bil izpostavljen problem kolesarnice in shranjevanja skirojev. Ga. ravnateljica je podala
informacijo, kako je to urejeno oz ni urejeno na 16-ih od 20-ih osnovnih šol v Mestni občini Maribor.
Glede skirojev bo proučena možnost shranjevanja le teh. Glede preplastitve igrišč pa bo ta možna v
okviru nove investicije v večnamenski objekt med obema zgradbama šole.
V nadaljevanju je ga. ravnateljica pojasnila razloge za odpoved pouka v petek dne 6.2.2015. Glede na
vremensko napoved z izjemnimi snežnimi padavinami in pa predvsem z možnostjo zelo močnega vetra
je bila odpoved pouka popolnoma upravičena. Prav tako je bilo organizirano varstvo za učence do
četrtega razreda. V vsakem primeru pa je varnost učencev in njihovo zdravje daleč na prvem mestu in
tega bi se morali zavedati vsi. Odpadli pouk bomo nadoknadili v mesecu aprilu oz. maju.
Ga. ravnateljico bo skupaj s kolektivom in strokovnim aktivom prve in delno druge triade proučila
pobudo staršev v zvezi z pustovanjem v petek, zadnji šolski dan pred zimskimi počitnicami.
V nadaljevanju so si starši ogledali novo računalniško učilnico v kletnih prostorih, kjer se je nekoč
nahajala knjižnica.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisal:
Branko Nerat

Predsednica sveta staršev:
Nataša Bratuša Živadinović

