ZAPISNIK 9. SEJE SVETA ŠOLE DNE 28. 5. 2015 OB 17.00 URI V ŠOLSKI KNJIŽNICI
Št.: 900-39/2015
PRISOTNI ČLANI SVETA ŠOLE: Nina Bradić, Katja Plos, Dominik S. Černjak, Stanko Cankar, Aleš Napast,
Tanja Strojan, Goran Ivetić, Tina Rot, Marko Kosmač
ODSOTNI ČLANI SVETA ŠOLE: Boris Maljevec in Simon Slonjšak
OSTALI PRISOTNI: Franci Hočevar, ravnatelj, Meta Janež,računovodkinja, Marijana Debevec, tajnica
Odsotna sindikalna zaupnica Lota Gasser.
Sejo je vodila predsednica sveta šole Nina Bradić. Pozdravila je navzoče.
Vabilo z dnevnim redom so prejeli vsi člani in ostali vabljeni na 9. sejo sveta šole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev predlaganega dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 8. Seje sveta šole
Seznanitev z mnenjem ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
Imenovanje ravnatelja.
Kadrovski načrt in program dela.
Finančni načrt.
Načrtovanje dela za šolsko leto 2015/2016.
Razno.

K1. Pregledala je listo prisotnosti . Ugotovila je sklepčnost 9. seje. Prisotnih je 8 članov sveta šole.
SKLEP: Svet šole je sklepčen z 8 člani sveta šole.

K2. Predlagala je dnevni red s spremembami. Pri 5. točki je dodan program dela; pri 6. točki je
poročevalka ga. Meta Janež.
SKLEP: Svet šole z osmimi glasovi sprejme dnevni red s spremembami.

K3. Potrditev zapisnika 8. seje sveta šole. Predsednica sveta šole je prebrala sklepe 8. seje sveta šole.
Pripomb ni bilo.
SKLEP: Svet šole je z osmimi glasovi potrdil zapisnik 8. seje sveta šole.

K4. Seznanitev z mnenjem ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Predsednica sveta šole je navzoče
seznanila s pozitivnim mnenjem na imenovanje ravnatelja Francija Hočevarja za petletni mandat s
pričetkom 1. 9. 2015.

Predsednica sveta šole Nina Bradić je seznanila člane sveta šole o poteku postopka za imenovanje
ravnatelja Francija Hočevarja. Pridobljena so bila mnenja UZ, sveta staršev, lokalne skupnosti, Mestne
občine Ljubljana in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
Povedala je, da je ga. Katja Arzenšek Konjajeva umaknila kandidaturo. Prosila je, da se ji vrne
dokumentacija, katero je poslala na razpis. Dokumentacija ji je bila vrnjena po pošti.
Predsednica Sveta šole Nina Bradić je seznanila člane sveta šole, da bo takoj obvestila vse kandidate,
ki so se javili na razpis za ravnatelja/ico. Postopek bo zaključen do 3. 6. 2015.
SKLEP: Svet šole OŠ Spodnja Šiška z osmimi glasovi potrjuje g. Francija Hočevarja za ravnatelja s
1. 9. 2015 za petletni mandat.

K5. Kadrovski načrt in program dela je pripravil in posredoval Franci Hočevar, ravnatelj. Pojasnil je,
da bomo imeli januarja 2016 enako število zaposlenih. Na področju jezikov je presežek, zato smo
zmanjšali zaposlitev delavke za 40 %.
Pri peti točki se nam je pridružil 9 član sveta šole g. Kosmač.
Za leto 2015 ne načrtujemo znižanja števila zaposlenih. Prosili smo za soglasje Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport je povedal ravnatelj Franci Hočevar.
Učitelji bodo imeli povečan obseg dela zaradi omejitve zaposlovanja. Učiteljica Tina Rot se je
vprašala – kako bo vpliva kvaliteta dela glede na povečan obseg.
Učitelj Goran Ivetić je imel pripombo glede delovnega mesta čistilk. Ravnatelj Franci Hočevar je
odgovoril, da imajo normirano delo, da je njihova starost 55 let. Zakonsko so zaščitene.
SKLEP: Svet šole z 9 glasovi potrdi kadrovski načrt in program dela.
Ravnatelj je povedal, da bo g. Napast organiziral sodelovanje z našo šolo in Elektro inštitutom Milana
Vidmarja v šol. letu 2015/2016.
Pri programu dela je g. Černjak predlagal, da bi se lotili novega projekta, ki ga izvaja Turizem
Ljubljana, v okviru EU – financiranje s strani EU »MLADI VODIČ«. Mladi se usposobijo za lokalne
vodiče. Ravnatelj Franci Hočevar je predlagal, da bi se ta projekt vodil kot interesna dejavnost.
Mentorica tega projekta naj bi bila učiteljica Andreja Rudaš.
G. Kosmač je predlagal, da bi se pouk pričel ob 8 uri. Opazil je, da je na RS že 3/4 otrok v šoli pred 8.
uro.
Prihranili bi čas in denar pri dežurnih učiteljih. Franci Hočevar je predlagal anketo o spremembi časa
začetka pouka. Ravnatelj je povedal, da je potrebno ugotoviti dejansko stanje prihajanja v šolo.
Problem nastane glede uporabe telovadnice, kjer se prekrivajo ure pouka in zaradi predur dodatnega
in dopolnilnega pouka.
SKLEP: Svet šole z 9 glasovi predlaga za pridobitev mnenj o spremembi pouka na zgodnejši čas.

K6. Finančni načrt je pripravila in predstavila Meta Janež računovodkinja. Povedala je, da se finančna
sredstva zmanjšujejo, tako pri plačah kot pri materialnih stroških. Tržna dejavnost se nam je
zmanjšala. MOL v večini zaseda šolsko telovadnico s športnimi klub šolsko telovadnico v večini, zato
imamo manjši tržni delež iz najemnin.
SKLEP: Svet šole z 9 glasovi sprejme finančni načrt za šolsko leto 2015/2016.

K7. Načrtovanje dela za šolsko leto 2015/2016 - predlogi članov sveta šole.
Učiteljica Tina Rot je predlagala, da bi na RS imeli dodatnega učitelja ŠV. V preteklosti se je pokazalo
kot dober projekt. Žal ga niso lansko leto odobri na MIZŠ. Ravnatelj je pojasnil, da sta z g. Meto
Janež, računovodkinjo pretehtala dve možnosti: 1. Možnost je podjemna pogodba, kjer bi bilo
potrebno doplačati 6€ na učenca pri 240 učencih za dodatnega učitelja ŠV; 2. Možnost pa je,da bi
preko ŠS zaposlili 2 študenta kot strokovna pomoč za 1.300 € bruto zneska. Predlagano je, da se
preveri koliko staršev bi bili pripravljeni plačevati dodatnega športnega učitelja. Pobuda je, da se
izpelje povpraševanje po dodatnem učitelju na RS. Vsak učitelj na RS sam pridobi mnenje za
dodatnega učitelja ŠV na prvem roditeljskem sestanku. Izvajalo naj bi se oktobra. Ravnatelj Franci
Hočevar, pa naj pridobi mnenje na ministrstvu za šolstvo.
G. Černjak je podal predlog, da bi se kot interesna dejavnost na šoli uvedla - digitalno opismenjevanje
– to je programiranje in oblikovanje. Naveza je ZTK. Predlog je, da bi učencem to ponudili dodatno
kot interesno dejavnost. G. Vinko Slak se ukvarja s programiranje. Šola naj bi ga povabila k
sodelovanju, za vodenje interesne dejavnosti.
Izbirni predmet – zgodnje poučevanje tujega jezika se odmika za prvo triado na kasnejši čas.
Informacija je vsebinske in organizacijske narave, je pojasnil ravnatelj Franci Hočevar.

K8. RAZNO.
Učiteljica Tina Rot je izpostavila – varni prehod preko železniške proge na stadion ŽAK-a.
Ravnatelj Franci Hočevar je pojasnil, da je dobil od SŽ odgovor, da prehod zadostuje standardom.
Gospod ravnatelj je povedal, da bodo skupaj z ostalimi OŠ stopili v navezo s SŠ Šiška in pismo poslali
gospodu županu.

Zaključek seje sveta šole ob 18.20 uri.
Zapisnik napisala: Marijana Debevec
V Ljubljani , 29. 5. 2015

Predsednica sveta šole: Nina Bradić

