
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV

Datum: 11. november 2019

Prisotni: predstavniki sveta staršev, ravnateljica mag. Sonja Filipič, pomočnica ravnateljice
Koraljka Čeh

Odsotni: Brina Zavrl. David Petrič

Upravičeno odsotni: Jasna Pen, Jasmina Tišler Peklar, Alenka Golčer, Uroška Zorec Klemenčič

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Informacija o opravljenih aktivnostih v zvezi z učilnico 4. b razreda
3. Aktualne informacije o delovanju šole (zajema tudi informacijo o zaključnih delih v

okviru investicije)
4. Mnenja, pobudein predlogi

Ad1

Pregledali smo zapisnik in sklepe prejšnje seje. Lavrencij Galuf predstavi predloge dopolnitev
zapisnika, ki jih svet pregleda in glasuje o umestitvah le teh v zapisnik, Lavren

pozove, da se v prihodnje zapisnik pretekle seje pošilja takrat, ko predsednica sveta pošlje
povabilo k predlogom,saj želi imeti več časa za preučitev zapisnika.

Ravnateljica še enkrat razloži določene informacije iz zapisnika.

Albin Anžel izrazi nestrinjanje z določenimi predlogi Lavrencija Galufa, saj meni da gre za

preizkušanje moči med njim in ravnateljico. Želi, da se na svetu staršev ukvarjamo tudiz
drugimi razredi in ne samo s 4. b. Ostali starši pritrdijo.

SKLEP1: Zapisnik sebo pošiljal skupaj s povabilom k predlogom,14 dnipred sejo sveta
staršev.

SKLEP 2: Nekateri predlogi dopolnitev zapisnika so potrjeni in uvrščeniv zapisnik.

SKLEP3: Zapisnik in sklepi prejšnje seje so bili potrjeni z 12 glasovi za in 1 vzdržanim.

Ad 2

Ravnateljica poda informacije o aktivnostih povezanih s 4.b. Opravljene so meritve, čaka se
še na rezultate meritev radona, saj ta meritev traja 2 meseca. Ravnateljica je celovito pisno

istrstvu, Zavoduza šolstvo ininformacijo podala tako staršem 4.b, pristojnemu mi



zdravstveni inšpekciji, podžupanji mesta Maribor in Uradu za vzgojo in izobraževanje pri
MOM.Za enkrat vse meritve kažejo, da je razred ustrezen. Meritve so nam vzele veliko

sredstev, ki smojih želeli uporabiti za nakup nove opreme drugih razredov (matematika).

SKLEP 4: Opravljene so vse potrebne meritve povezanez očitki v 4.b. Tako starši 4.b, kot

pristojne inštitucije so seznanjeniz rezultati meritev.

Ad3

Ravnateljica poda informacije o poteku investicije oz. zaključni fazi investicijskih del.

Pogodbeni datum zaključnih del je 29. november 2019. Pove, da je projekt čakal 12 letin bi

danes, z ozirom na današnje potrebe, najbrž bil drugačen, a se novega prizidka zelo veselimo,

saj bo obogatil ponudbo šole.

Otvoritvena slovesnost bo 20. 12. 2019, v dopoldanskem času za učence, v večernih urah za

starše in ostale goste.

Med starši mariborskih prvošolcev so se pojavili očitki glede ustreznosti športnega objekta
Pristan za projekt Naučimo se plavati. Vodstvo šole si bo razmere ogledalo in se na podlagi

ugotovitev odločilo o tem ali bo tečaj plavanja potekalv Pristanu ali pa bomo učencevozili
na bazen Ruše.

V šolskem letu 2019/20 smo prijavili približno 13 raziskovalnih nalog.

Albin Anžel je prosil za informacije glede stroškov opravljenih meritev v 4.b, saj želijo o le teh
obvestiti ostale starše. Člani vprašajo kdo bo kril nastale stroške, saj so ugotovitve meritev v

prid šoli. Ravnateljica poda ustno informacijo.

Rene Redžič je vprašal. kakšna je zmogljivost šole glede vpisa oz. oddelkov. Ravnateljica

odgovori, da 18 oddelkov, imamo jih 21. Lavrencij Galuf vpraša kdo je to dovolil. Ravnateljica

odgovori, da ona. Pove, da je v naslednjih letih povišano število rojstev, sredstevza širjenje

šol pa ni. S podobno problematiko se soočajo tudi druga mesta, kar potrdi tudi Vojka Klasan.

Z investicijo je povezana tudi kolesarnica, ki je sicer v projektu, vendar ne zadostuje
potrebam naše šole. Šola si prizadeva pridobiti sredstva za dodatno kolesarnico,kibi bila

postavljena na sedanji zelenici, z notranje strani ograje pred šolo.

SKLEP5: Ravnateljica bo staršem podala izračun stroškovnastalih z meritvamiv 4. b.

SKLEP 5a:Ravnateljica bo staršev podala izračun ostalih stroškovv zveziz ureditvijo
učilnice 4. b razreda.



Ad4

Koraljka Čeh pozove svet staršev, da obvestijo ostale starše, da v primeru potrebe uporabijo
sanitarije za odrasle in ne uporabljajo otroških sanitarij, kot se sicer dogaja.

Božični bazar bo letos še vednov učilnicah, saj nova stavbaše ne bo v uporabi. Blanka Vute
pove,da bo bazar v ponedeljek, 2. 12. 2019.

SKLEP 6: Starši bodo obvestili ostale starše o uporabi sanitarij za odrasle in ne otroških
sanitarij.

Seja je bila zaključena ob 20.20.

Zapisnik zapisala: Predsednica sveta staršev

Koraljka Čeh,prof. Mojca Fatur


