ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ SVETI TOMAŽ,
ki je bila v ponedeljek, 1. 10. 2018, ob 17. uri, v učilnici Osnovne šole Sveti Tomaž.

Prisotni:, Marko Lalič, Bojan Hebar, Ina Kovše, Saša Voršič, Blanka Kosi Raušl, Andreja Fridman
Vidovič, Adrijana Perko, Anita Ivanuša, Aleš Bukovič, Andrej Hebar, Gregor Cvetko, Aleksandra
Majcen, pom. Ravnateljice Mateja Vajda in ravnateljica Irma Murad
Upravičeno odsotni: Marija Štrumelj, Valerija Plejnšek

Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda.
Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2018/19.
Izvolitev predsednika sveta staršev za šolsko leto 2018/19.
Evalvacija dela za šol. leto 2017/18.
Predstavitev LDN za šol. leto 2018/19.
Nadstandardni programi v šol. letu 2018/19.
Vprašanja, predlogi, pobude.
Razno.

Ad1)
Ravnateljica Irma Murad je pozdravila prisotne. Predlagala je, da zapisnik piše Saša Voršič, kar so
prisotni soglasno sprejeli.
Člane sveta staršev je seznanila z dnevnim redom.

Ad2)
Ravnateljica se je izbranim predstavnikom staršev zahvalila, da so sprejeli funkcijo in jih poimensko
predstavila. Sestava sveta staršev je bila soglasno sprejeta.

Ad3)
Za predsednico sveta staršev je bila predlagana Andreja Fridman Vidovič. Imenovana se je s
predlogom strinjala. Izvoljena je bila soglasno.

Ad4)
Predsednica Andreja Fridman Vidovič je predala besedo pomočnici ravnateljice Mateji Vajda, ki je
predstavila vizijo vrtca, ki ostaja enaka in kateri strokovne delavke ves čas sledijo. Povedala je, da
teme načrtujejo po interesih otrok in jih povezujejo s stvarmi, ki jih otroci že poznajo. Prednostno
področje v šolskem letu 2017/18 je bilo jezik.
Vrtec je obiskovalo 85 otrok, od katerih je bilo 24 novincev. Vpisi so potekali skozi vse leto.

V vrtcu so izvajali obogatitvene dejavnosti (folklora, otroški pevski zbor, zgodnje opismenjevanje
nemškega jezika), sodelovali z različnimi institucijami, v natečajih, podpisali Eko listino in v mesecu
septembru prejeli tudi zeleno zastavo. Izvedli so preventivna programa Čisti zobje – zdravi zobje in
Varno s soncem ter projekte Mali sonček, Zdravje v vrtcu, Eko smreka... Zunanja izvajalca v vrtcu sta
bila judo in plesna šola.
Za sodelovanje v natečaju velikonočno jajce so osvojili prvo mesto, za kar so prejeli nagrado v višini
500,00 eur, ki so jo porabili za nakup didaktičnih pripomočkov in likovnega materiala. V akciji
pokloni zvezek je bilo zbranih 68 zvezkov. V tednu otroka so bile izvedene zanimive dejavnosti,
obeležili so slovenski tradicionalni zajtrk, izpeljali kulturni teden (obiskala jih je folklorna skupina
Društva upokojencev Sveti Tomaž), obiskali so knjižnico, sodelovali na pustnem karnevalu ter reviji
pevskih zborov. Plavalni tečaj je uspešno zaključilo deset otrok, zelo uspešni pa so bili tudi na mini
olimpijadi. V vseh petih skupinah so izpeljali srečanje s starši. Izvedli so zaključno prireditev vrtca.
Strokovne delavke so se udeleževale strokovnih izpopolnjevanj.
Ravnateljica je predstavila evalvacijo dela za šolo. Povedala je, da je bil obvezni program, brez
izbirnih vsebin, zelo dobro realiziran (98,92 %). Skupna realizacija je bila 99,01%. Učni uspeh je bil
nekoliko slabši, saj en učenec ni izdelal razreda. Sledili so prednostni nalogi kvaliteten pouk podprt z
napredno tehnologijo (ureditev učilnice za TIT, prehod na sistem COBISS).
Učenci so bili uspešni tudi na različnih natečajih, kjer so posegli tudi po zlatih priznanjih. 24
devetošolcev se je vpisalo na nadaljnje izobraževanje.
Uspeh so dosegli tudi pri nacionalnem preverjanju znanja. Bolj pomemben je bil rezultat posameznika
kot celote. Razveselil jih je rezultat 9. razreda, saj so bili učenci pri vseh predmetih nad slovenskim
povprečjem. Več ur je tudi bilo namenjeno ponavljanju. Nasprotno pa z rezultatom 6. razreda ne
morejo biti zadovoljni. Učitelji so tudi zapisali primanjkljaje, na katerih bo v bodoče potrebno delati.
Poskusno so se prijavili tudi na preverjanje v 3. razredu, kjer so se učenci zelo dobro odrezali.
Preverjanje je bilo pri slovenskem jeziku in matematiki. Namen je bil ugotoviti, kako učenci razumejo
navodila in ugotoviti časovni obseg.
Poleg rednega procesa učenja so se učenci udeleževali tekmovanj, nastopov, sodelovali so zunaj šole
(npr. folklorna skupina je šla nastopat v Avstrijo), nastopali so na srečanjih in festivalih, sodelovali z
različnimi institucijami. Sodelovanje je potekalo tudi z društvi, s katerimi so bile najdene skupne točke
(simbioza, računalniški tečaj za starejše, dobro sodelovanje s TIP, s športnim društvom, z glasbeno
šolo, gimnazijo Ormož in Ljutomer). Glede nadstandardnih storitev je povedala, da so bile cene
sprejemljive in da je bilo staršem ponujeno obročno plačevanje.
Realizirano je bilo vse, kar se je v LDN načrtovalo.
Ad5)
Pomočnica ravnateljice Mateja Vajda je predstavila podatek, da je v šolskem letu 2018/19 v vrtec
vpisanih 89 otrok, od katerih je 19 novincev. Imajo pet oddelkov in sicer dva oddelka 1. starostnega
obdobja, en kombinirani oddelek in dva oddelka 2. starostnega obdobja. Obratovalni čas vrtca je od
5.15 do 16.30 ure. Vsi otroci pa so vključeni v dnevni program.
Letos je prednostno področje narava. V vrtcu planirajo izvedbo plavalnega tečaja, mini olimpijade,
obogatitvenih ter nadstandardnih dejavnosti, ki ostajajo enake kot v preteklem letu. Novost letos je
projekt SKUM. Načrtovane dejavnosti na ravni vrtca so teden otroka, dan odprtih vrat, veseli
december, v mesecu marcu ali aprilu pa srečanje s starši.
Pogovorne ure imajo vsak tretji četrtek v mesecu. Starše pa se obvešča tudi preko spletne pošte in
oglasnih desk. Na usposabljanju bodo dijaki in študentje.
Ravnateljica je povedala, da je tudi v letošnjem šolskem letu osnovna šola enooddelčna. Število ur
podaljšanega bivanja se ni spremenilo. Število učencev na šoli je 154; število obveznih izbirnih
predmetov ostaja enako (deset predmetov, med katerimi so novi televizija, glasbeni projekt in
turistična vzgoja). Ocenjevalno obdobje ostaja podobno. Zimske počitnice so konec meseca februarja
(18. 2. do 22. 2.). Pri nacionalnem preverjanju znanja je lanskoletno glasbo zamenjala angleščina.
Pogovorne ure potekajo vsak tretji četrtek od 17. do 18. ure, razen v mesecu decembru in januarju, ko
bodo izpeljana razredna srečanja. Prvi roditeljski sestanek je bil že realiziran, drugi bo v mesecu
marcu. Delovne sobote bodo letos tri – prva je 16. 2. 2019, ko bo šolski koncert, 2. 3. 2019 je pustna

sobota in se bodo udeležili pustne povorke, 11. 5. 2019 pa bo športni dan. Tako nobene sobote ne bo
rednega pouka.
Ostaja sodelovanje z zunanjimi izvajalci, delavnice preko Ljudske univerze, sodelovanje s centrom za
socialno delo, centrom za starejše občane, policijo, Univerzo na Primorskem preko projekta, z
Zavodom za šport, Talumom Kidričevo (Talumova ugankarska dogodivščina, kjer gre za podjetnost,
inovativnost). Projekt SIO 2020 – nadaljevanje nadgradnje računalniške opreme, brezžičnega omrežja;
POGUM – sodelovanje z Zavodom za šolstvo Ljubljana, SKUP – sporazumevalne zmožnosti, ZUIP –
z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, Ekošola – Zavod RS za šolstvo. Na ostalih področjih
bodo izpeljana tekmovanja, šolski koncert, logika – državno tekmovanje na naši lokaciji, dnevi
dejavnosti izven kraja šole bodo potekali v Mariboru (gledališka predstava, akvarij), na Ptuju
(gledališka predstava), v Mali Nedelji in Križevcih pri Ljutomeru ter ekskurzije na Primorskem –
Kras, Dravski dolini in predalpskih pokrajinah.
Mesečni prispevek staršev v šolski sklad bo 1 eur; likovni material 5 eur (1. – 5.r.) in 9 eur (6. – 9. r.);
tehniški dnevi 5 eur (1. – 5.r.) in 9 eur (6. – 9. r.); stroški papirja, tiskanja 3,5 eur.
V projekt se bodo vključili tudi učenci 3. in 4. razreda, za kar so dobili možnost šele danes in sicer
bodo dobili merilce, ki jih bodo pritrdili na pipe ter merili porabo vode.
Sklep 1: Svet staršev se je seznanil z LDN za šolsko leto 2018/19.
Sklep 2: Svet staršev je soglasno potrdil nadstandardni program v šolskem letu 2018/19.

Ad6)
Blanka Kosi Raušl je izpostavila vprašanje glede obveščanja s pričetki krožkov. Namreč dogajalo se
je, da starši niso bili seznanjeni, kdaj se krožek prične in tudi niso vedeli, kdaj lahko pridejo po otroke.
Tudi urnik se je spremenil. Starši prav tako ne vedo, ob kateri uri naj pripeljejo otroke v šolo.
Na to je ravnateljica odgovorila, da ni bojazni, da se pri krožkih ne bi doseglo določenega fonda ur. Bo
pa preverila glede tega. Izdali so namreč obvestilo za nemščino, v katerem je bilo navedeno, kdaj se
začne. Predvidevala je, da gre bolj za vprašanje glede gospodinjskega krožka ter folklore.
Ina Kovše je opomnila, da otroci za popoldansko malico dobijo enake jedi (sadje) kot jih imajo na
razpolago vsi ostali otroci na šoli, ki pa v popoldansko malico niso vključeni. Predlagala je, da se
učencem z naročeno malico doda vsaj kos kruha.
Ravnateljica je odgovorila, da bo zadevo preverila.
Andreja Fridman Vidovič je predstavila predlog staršev učencev 4. razreda, da se govorilne ure
prestavijo na čas od 18. ure do 19. ure, saj imajo nekateri starši določen delovnih do 17. ure, zaradi
česar ne utegnejo priti na pogovorno uro.
Ravnateljica je odgovorila, da ni nihče tega omenil na skupnem roditeljskem sestanku. Zato letos tega
ne morejo urediti. Dodala je, da učitelji v večini primerov ne gredo domov pred 18. uro, tako da starši,
ki delajo do 17. ure, utegnejo priti v šolo. V kolikor se bo pa pojavila potreba po tem, pa lahko
spomladi termin pogovornih ur prestavijo. Tisti starš, ki res ne more priti na pogovorno uro, naj
učitelja o tem obvesti preko spletne pošte.
Andreja Fridman Vidovič je izpostavila, da je potrebno posodabljati spletno stran in vprašala, ali je
mogoče pomembna obvestila objaviti vsaj dva tedna prej, da si starši v službi lahko uredijo prosto.
Ravnateljica je povedala, da ministrstvo veliko stvari pošlje zadnji dan. Tako ne morejo obveščati o
zadevah dva tedna prej. Bodo pa se potrudili, da bodo zadeve ažurirane in obvestila na spletu takoj, ko
bo mogoče.
Andreja Fridman Vidovič je še predlagala, da se razmisli o tem, da se pomembnejše sestanke
organizira ločeno od ostalih razrednih sestankov. Razredni sestanek je bil v 6. razredu istočasno, kot
vsi ostali sestanki. Namreč govorili so o cepljenju otrok, torej o pomembnih rečeh, ki bi jih imela
pravico slišati oba starša, kar pa sedaj ni bilo izvedljivo, saj imajo starši otroke v različnih razredih in

so se morali razdeliti. Prav tako pa niso bili obveščeni o dejstvu, da bo sedaj potekalo tudi cepljenje za
dečke.
Ravnateljica je podala odgovor, da tudi oni niso bili obveščeni, da bo tema na sestanku tudi cepljenje
dečkov. Bodo pa navedeno vzeli na znanje.
Andrej Hebar je povedal, da letos zelo dolgo na spletu ni bilo obvestila, kdaj in kateri dan bodo
pogovorne ure. Prav tako ni nobenega zapisnika sveta staršev na spletni stani, kljub temu, da smo
sprejeli sklep, da se zapisniki dajo na spletno stran šole. Zadnji zapisnik bi naj bil iz leta 2016.
Ravnateljica bo tudi to preverila.

Ad7)
Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila, da se mora formirati novi odbor šolskega sklada.
Predlogi so, da se kot člane šolskega sklada izvolijo Andrej Hebar, Andreja Fridman Vidovič in Aleš
Bukovič, s čimer se je svet staršev strinjal.
Povedala je še, da je potrebno formirati pritožbeno komisijo in sicer gre tukaj za deset članov. Več kot
polovica članov mora biti delavcev šole, člani so potrebni s strani staršev, biti mora tudi en zunanji
predstavnik. Mandat traja štiri leta.
Člani sveta so se dogovorili, da se preko dopisne seje po tem, ko se obvesti staršev in se jim ponudi
možnost postati član pritožbene komisije, dogovori o tem, kdo bo član pritožbene komisije. Odgovor
mora biti posredovan v roku enega meseca.
Andrej Hebar je izpostavil še težavo s prevozom otrok na tekmovanja. Organiziral naj bi se prevoz,
stroški pa bi se pokrili iz šolskega sklada.
Ravnateljica je na to odgovorila, da so to zadevo rešili že lani. Ugotovili so namreč, da ni bila težava v
samem prevozu, ampak je problem nastal nekje drugje.

Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.

Zapisala:
Saša Voršič

Predsednica Sveta staršev:
Andreja Fridman Vidovič

