ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV
Datum: 11. marec 2019, ob 18.00.

Prisotni: ravnateljica mag. Sonja Filipič, pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh, člani sveta
staršev
Opravičeno odsotni: Mojca Fatur, Uroška Klemenčič Zorec, Jasmina Peklar Tišler, Katja
Krajnc, Tadeja Helbl Vela, Nataša Frešer
Odsotni: Mirjana Vračun

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Predstavitev inovacijskih predlogov in raziskovalnih nalog v okviru programa Mladi za
napredek Maribora
3. Odgovor na pobudo sledljivost in kvaliteta mesa v šolski prehrani
4. Mnenja, pobude, predlogi

Ad 1.
Zapisnik prejšnje seje je bil poslan v pogled vsem članom sveta staršev po elektronski pošti.

SKLEP: Zapisnik prejšnje seje so člani sveta staršev enoglasno sprejeli.

Ad 2.
Učenci so predstavili inovacijske predloge in raziskovalne naloge. Letos smo prijavili 3
inovacijske predloge: Šolski vrt – priložnost za usvajanje učnih ciljev (Lana Živadinovid in Katja
Mavrič), NTC sistem (Brina Galuf in Zala Mesarič) in Mi, otroci s pozabljenega brega Drave
(Neja Tuš in David Krevh) ter pet raziskovalnih nalog Vpliv dolžine stopala na dolžino skoka
pri skoku v daljino (avtorja Maks Perčič in Luka Živadinovid), Poliedri v naravi (Lia Ketiš in
Timotej Belšak), Na vrtu odpad, na krožniku zaklad (Iris Šaberl in Enja Žunec), Kaki avtist si!
(Ela Cerar in Živa Petrič), Nadarjen/a sem, kaj pa zdaj? (lara Mavrič in Nuša Treska).

SKLEP: Učenci so ali bodo v marcu 2019 predstavili svoje naloge znotraj projekta Mladi za
napredek Maribora, rezultate pa bomo izvedeli v začetku aprila 2019.

Ad 3.
Na pobudo staršev 1. razredov smo zbrali informacije o sledljivosti in kvaliteti mesa v šolski
prehrani. Dobavitelji mesa za našo šolo so Mesarstvo Nikl, Mesarstvo Stevan Babič, Košaki in
Perutnina Ptuj. Na dobavnicah so deklaracije iz katerih je vidno poreklo mesa (država rojstva,
vzreje in zakola). Večina mesa je slovenskega porekla. Na javnih razpisih mesarji priložijo
certifikate kvalitete, na osnovi katerih se izbirajo dobavitelji.

SKLEP: Hrana, ki se uporablja za pripravo šolske prehrane na OŠ Janka Padežnika Maribor
je sledljiva in ima predvsem slovenski izvor.

Ad 4.
S strani združenja aktivov sveta staršev je predsednica Sveta staršev OŠ Janka Padežnika
Maribor prejela anketo o številu ur učenja učencev doma, ki bi jo naj izpolnili vsi starši.

SKLEP: Predsednica sveta staršev bo posredovala staršem anketo.

Seja se je zaključila ob 20.00

Zapisnik zapisala:
Koraljka Čeh

Predsednica sveta staršev:
mag. Tjaša Bečela Hölbl

