
ZAPISNIK  SVETA STARŠEV, 
ki je bil 18.11.2013, s pričetkom ob 18. uri. 

 
PRISOTNI:   14 ČLANOV SVETA STARŠEV, ravnateljica šole. Seznam prisotnih  je priložen ,  
opravičila se je ga. GAVEZ VOLČJAK BARBARA. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje. 

2. Poročilo s sestanka ASSMOŠ. 

3. Aktivnosti v mesecu decembru 2013. 

4. Obvestila, odgovori na nekatera vprašanja. 

5. Mnenja, predlogi. 

 
 

Točka 1: 
Uvodoma je besedo povzel g. Melanšek. Svet staršev je k tej točki soglasno potrdil zapisnik 
predhodne seje in je sprejel: 
 
SKLEP št. 1: 
Zapisnika seje SVETA ŠOLE IN SVETA STARŠEV, z dne 14.10.2013, se soglasno sprejmeta. 
 
Točka 2: 
G. Melanšek je predstavil aktivnosti s sestanka ASSMOŠ, ki je bil 5.11.2013 na OŠ FRANCETA 
PREŠERNA MARIBOR. 
V tem šolskem letu so se zaradi izteka mandata zgodile spremembe v ASSMOŠ. 
Predsednica ASSSMOŠ je ga. Tonica Bončina, g. Melanšek Boris je namestnik predsednice  
tega organa. Na tej seji so najprej opravili konstituiranje tega organa in sprejeli načrt dela za 
šolsko leto 2013/2014. Hkrati je bilo opozorjeno na slabo udeležbo s strani osnovnih šol. 
Dogovorili so se, da bodo osnovne šole posredovale teme za dogovor v okviru ASSMOŠ. 
Obravnavana je bila tema tujih jezikov, prisotna je bila svetovalka za angleščino pri ZRSŠ OE 
Maribor ga. Barbara Lesničar. Pojavlja se problem nenehnega spreminjanja termina začetka 
uvajanja tujega jezika kot obveznega predmeta v drugem razredu (predviden poizkusni izbor 
150 šol), kakor tudi problem drugega tujega jezika v sedmem razredu, glede na pozno 
sprejeto zakonodajo o izvajanju v šolskem letu 2013/14.  
Naslednja tema, ki je bila obravnavana, je tema šole v naravi. Postavljeno je bilo ključno 
vprašanje, kako je z učenci , ki ne morejo plačati šole v naravi. Zakon o OŠ nalaga, da morajo 
učenci obiskati vsaj dve šoli v naravi. Šole v naravi se odvijajo v 3., 6.  in 9. razredu. S strani 
MIZŠ so opredeljena sredstva za pomoč učencem, ki ne zmorejo finančnih izdatkov v zvezi z 
šolo v naravi. Poudariti je potrebno, da je ena šola v naravi vedno brezplačna za celoten 
razred, po določenem razporedu. Šola za učence, ki ne želijo iti v šolo v naravi oz. ne zmorejo 
plačila, nudi maksimalno finančno pomoč, hkrati pa je šola dolžna organizirati program za 
učence, ki se ne udeležijo šole v naravi. 
V okviru ASSMOŠ za problematiko na vsebinskem področju delujeta še dve skupini. 



 
V eni izmed skupin g. Tomaž Seliškar sestavlja tudi POSLOVNIK SVETA STARŠEV, tako da bo 
članom sveta staršev olajšano delovanje v okviru sveta staršev posamezne šole. 
Predstavljene so bile tudi aktivnosti v zvezi z e redovalnico in računalniškim urejanjem vse 
šolske dokumentacije o učencih. Dve podjetji ponujata računalniško podprt sistem za 
vodenje e-redovalnice in vse ostale dokumentacije, to sta E-ASSISTENT in LOPOLIS. G. 
Melanšek je prisotne člane sveta staršev prosil, naj mu posredujejo tem in želje, ki bi bile 
primerne za obravnavo na naslednjem ASSMOŠ. 
 
Točka 3:   
Ga. ravnateljica je v okviru te točke predstavila aktivnosti, ki se bodo na naši šoli dogajale v 
mesecu decembru 2013: 

 Božično novoletni BAZAR bo dne 7. 12. 2013, ta dan bo nadomestil 24. 12. 2013, ki bo 
zato dela prost dan. Učenci in učitelji že pripravljajo izdelke, ki se bodo prodajali na 
bazarju.  

 V soboto, 14. 12. 2013, bo izveden predbožični izlet v okviru poučevanja nemščine, v 
mestece LEOBEN v sosednjo AVSTRIJO. Tako kot ostali, je tudi ta izlet polno obiskan, 
na osnovi prijavnic so bile kapacitete napolnjene v dveh dneh. Udeleženci bodo 
učenci s svojimi starši od 1. do 5. Razreda naše šole.  

 V četrtek, 19. 12. 2013, bo izveden božično novoletni koncert v telovadnici naše 
osnovne šole.  

 
Točka št. 4 
Ga. ravnateljica je podala obvestila o : 

 Zbiralni akciji starega papirja, ki bo enodnevna in sicer 28. 11. 2013. 

 Novih cenah tečajev tujega jezika za učence 1. in 2. razreda (v prilogi). 

 Poteku tekmovanj iz znanja. V mesecih do novega leta bodo izvedena šolska 
tekmovanja iz znanja iz naslednjih področij: biologija, zgodovina, astronomija.  

 Na natečaj »mladi za napredek Maribora« so bile prijavljene štiri raziskovalne naloge.  

 Na področju robotike potekajo aktivnosti za sodelovanje na tekmovanju »First lego 
liga« .  

 
Točka št. 5 
Podan je bil predlog staršev 1. c razreda, ki predlaga, da bi pesmi v prvem razredu posneli na 
CD, da bi jih starši z otroki lahko doma vadili. Ravnateljica je povedal, da je pobudo sprejela 
tudi v obliki elektronskega sporočila. Predlog sprejema, o njem se bo pogovorila z 
učiteljicami.  
 
Sestanek SVETA STARŠEV je bil zaključen ob 19. uri. 
 
Zapisal:  
Branko Nerat 
 
        Predsednik  Sveta staršev 
 
                 Boris  Melanšek   


