Osnovna šola Spodnja Šiška
Gasilska 17, Ljubljana
Slovenija

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA ZAVODA, KI JE POTEKAL V PONEDELJEK 02. 10. 2017 OB 17. URI V ŠOLSKI
KNJIŽNICI.
PRISOTNI ČLANI SVETA ŠOLE: Nina Bradić – predsednica sveta šole, Tanja Strojan, Meta Janež, Jasmina
Ilić, Katja Winkler, Aleš Napast, Vladimir Šeme, Matjaž S. Ilnikar, Goran Ivetić, Valentin Dominko
OPRAVIČENO ODSOTNI: Barbara Kukar, Lota Gasser – predstavnica sindikata
OSTALI PRISOTNI: Franci Hočevar - ravnatelj, Maja Trugar – tajnica.
Sejo je vodila predsednica sveta šole Nina Bradić.

1. Ugotovila je, da je svet šole sklepčen z 10 člani sveta šole. Predlagala je naslednji dnevni red:
1) Potrditev predlaganega dnevnega reda
Poročevalka: Nina Bradić (predsednica sveta šole)
2) Potrditev zapisnika 3. seje sveta šole 2016/17
Poročevalka: Nina Bradić (predsednica sveta šole)
3) Potrditev zapisnika 4. seje sveta šole 2016/17 (ki je bila dopisna)
Poročevalka: Nina Bradić (predsednica sveta šole)
4) Predstavitev poročila za šolsko leto 2016/17
Poročevalec: Franci Hočevar (ravnatelj OŠ Spodnja Šiška)
5) Predstavitev LDN 2017/18
Poročevalec: Franci Hočevar (ravnatelj OŠ Spodnja Šiška)
6) Razno
SKLEP: Svet šole je z 10 glasovi potrdil predlagani dnevni red.

2. Predsednica sveta šole Nina Bradić je na kratko predstavila zapisnik 3. seje šol.l. 2016/17 in prebrala sklepe.
Član sveta, g. Dominko, je pripomnil, da ni zabeležen kot prisoten na seji, čeprav se je je udeležil. V zapisnik se
naknadno doda njegova prisotnost.
SKLEP: Svet šole je z 10 glasovi potrdil zapisnik 3. seje sveta šole, ki je bila 29. 5. 2017.

3. Predsednica sveta šole Nina Bradić je sklepe zapisnika 4. dopisne seje sveta šole v šolskem letu 2016/17 in
na kratko predstavila vsebino ter potek seje.
SKLEP: Svet šole je z 10 glasovi potrdil zapisnik 4. seje sveta šole.

4. Ravnatelj Franci Hočevar je predstavil poročilo za šolsko leto 2016/17. Pripomnil je, da bo predstavitev
kratka in vprašal člane, ali se jim katera tema zdi še posebej pomembna za pregled. Sledila je ravnateljeva
predstavitev poročila.
Pri predstavitvi področja šolskega socialnega sklada je razlago dopolnila računovodkinja Meta Janež, ki je
pripomnila, da se potreba po sredstvih sklada manjša. Večja potreba je po navadi pri začetku novega šolskega
leta (prispevek za učbenike). Oba z ravnateljem sta izrazila opažanje, da se starši 'bojijo' vprašati za pomoč, kljub
temu da jih računovodkinja k temu spodbuja. Računovodkinja je tudi pripomnila, da se je stanje dolžnikov vidno
popravilo. Ob tem je Valentin Dominko pripomnil, da se starši večkrat pritožijo o ne prejemanju položnic v hišni
predalčnik, pripomnil pa je tudi, da bi bilo primerno pošiljanje položnic po elektronski pošti. Računovodkinja je
odgovorila, da bo predlog upoštevala v prihodnjem šolskem letu.
Valentin Dominko je ob ravnateljevi predstavitvi delovanja knjižnice vprašal, kako je z donacijami knjig oz. ali so
zaželene. Ravnatelj je odgovoril, da so zaželene in potem knjižničarka presodi ali se jih sprejme v šolsko
knjižnico, vse ostale pa krožijo in grejo v obtok po drugih kanalih.
Ravnatelj je ob koncu predstavitve vprašal, ali so še dodatna vprašanja. Valentin Dominko je pripomnil, da se mu
zdi sporno navajanje imen in priimkov učencev v poročilu. Ravnatelj mu je odgovoril, da je šola pridobila soglasja
staršev in se jih zato lahko objavi.
Goran Ivetić je izrazil pripombo na tabelo o učnih uspehih – dva učenca sta bila negativna in sta vseeno
napredovala v višji razred, pa v poročilu ni zabeleženo, da nista bila pozitivna. Ravnatelj je razložil, da tabela
prikazuje napredovanje učencev v višji razred in ne pozitivnih/negativnih ocen. S tem ko učitelj potrdi, da je
učenec napredoval, se otrok ne evidentira več kot negativen. Ravnatelj je predlagal, da se ta terminologija
spremeni in vprašal Gorana Ivetića, ali želi, da se to doda v poročilo. Razvila se je razprava, kako naj se popravi
tabele, vendar je ravnatelj razpravo kmalu prekinil in poudaril, da vse teme ne sodilo v letno poročilo in so stvar
drugega dokumenta. Tudi Valentin Dominko je pripomnil, da se mu zdi to prevelik zalogaj in bi se s tem samo
razširilo dokument z balastom.
Katja Winkler je še pripomnila, da se ponekod v dokumentu pojavljajo napačna navajanja razredov in ravnatelj je
odgovoril, da se bo napake popravilo.
Nina Bradić je na koncu dala letno poročilo za šolsko leto 2016/17 na glasovanje.
SKLEP: Svet šole je z 10 glasovi potrdil letno poročilo šol.l. 2016/17.

5. Ravnatelj je predstavil letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18.
Podrobneje je razložil, zakaj se je pri dnevih dejavnosti letos zgodil poskok cen. V prvem in drugem razredu je
znesek povišala višina cene vstopnine ter prevoza do Postojnske jame, v četrtem razredu pa obisk živalskega
vrta v Zagrebu. Za ta dan se je zaradi višje cene tudi pridobilo soglasja staršev. Povedal je, da šola brez soglasij
staršev običajno ne organizira dražjih dejavnosti. Tanja Strojan je še dodatno razložila poskok cen v prvem
razredu.
OPB – je najbolj problematično za načrtovanje, ker je premalo kadra. Starši še vedno puščajo učence v varstvu
izven določenih ur. Opozarja se tudi starše, da otrok ne vključuje v OPB, če to ni potrebno. Učitelji se pri izvajanju
menjajo, kar ni dobro (pomanjkljiv nadzor, kvaliteta pada, …). Zakon o OŠ bo v prihodnosti preurejal tudi to
področje. Po novem po poimenovano 'varstvo' in s tem se spet se bo žal spet izgubilo na kvaliteti izvajanja
dejavnosti.
Pri izvajanju interesnih dejavnosti je problematično, da so učitelji polno zaposleni, zato se interesnih dejavnosti
skoraj ne da dodajati. Ravnatelj je naprosil Valentina Dominka za izvajanje kakšne dodatne dejavnosti.

Ravnatelj je še posebej izpostavil organizacijo prehrane na šoli. Povišale so se cene obrokov, z Waldorfsko šolo
smo se razšli, smo pa sklenili novo pogodbo z OŠ Hinka Smrekarja. S tem je šola dosegla zgornjo mejo
zagotavljanja kosil. Zato je šola kupila tudi nov avtomobil. Kuhinja še vedno predstavlja vir, da se lahko šolo
obnavlja in vzdržuje. Kuhinja je v zadnjih izdihljajih (oprema zastarela in odpoveduje), zato ravnatelj sedaj redno
prosi MOL za sestanek na to temo, vendar še ni odgovora. Cena kosila se je dvignila za 0,10 €, računovodkinja
pa bo spremljala nov priliv. Novo pridobljeni avtomobil bi se moral po izračunih amortizirati v enem letu, ravnatelj
pa je izrazil strah, da se bodo stroški vzdrževanja kuhinje še povečali. Valentin Dominko je ob tem izrazil
zaskrbljenost, da je lahko kuhinja požarno nevarna zaradi slabe električne napeljave in da bi bilo smiselno o tem
obvestiti pristojne inšpekcije. Računovodkinja in ravnatelj povesta, da je na to temo najprej potrebno stopiti v
kontakt z MOL, ki pa je žal zelo slabo odzivna. Ravnatelj razloži, da se s tem redno ukvarja. Opozoril je tudi na
razlike med šolami, ki se dogajajo (drugi ravnatelji dobivajo obnove kuhinj prednostno).
Nina Bradić je ob koncu točke vprašala, ali imajo člani še kakšno vprašanje in točko 5 dala v potrditev.
SKLEP: Svet šole je z 10 glasovi potrdil letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18.

6. Valentin Dominko je izrazil pripombo staršev glede prostih ur učencev. Ravnatelj je povedal, da je že imel
roditeljski sestanek na to temo v 6. a razredu, vendar se zgodba na to temo še ni zaključila. Ravnatelj je opozoril,
da se urnik ne bo spremenil, ker je narejen optimalno, da stvari dobro delujejo. Valentin Dominko je dodal, da je v
tem času zaskrbljujoča varnost otrok, saj so učenci prepuščeni samim sebi. Goran Ivetić je pripomnil, da so
učenci v tem času napoteni v knjižnico. Valentin Dominko je povedal, da je starše že opozoril, naj rešujejo težavo
z dotičnimi razredniki. Ravnatelj je povedal, da žal organizacija urnika ni več mogoča in spremembe niso možne.
Dotična mama, ki ima s tem še vedno težave, lahko še enkrat kontaktira Gorana Ivetića in ravnatelja, da ji
dodatno razložita situacijo. Nina Bradić je dodala, da so učenci že sami navajeni na proste ure in jih preživijo v
knjižnici. Ravnatelj pove Valentinu Dominku, naj sporoči zaskrbljeni mami, da bo urnik prihodnje leto pripravljen
še bolj skrbno, vendar luknje v urnikih še vedno bodo. Vsi preostali prisotni so se strinjali, da luknje v urniku niso
problematične in so učenci res napoteni v knjižnico. Valentin Dominko je dodal, naj se uradno napiše, da ko so
luknje v urniku, naj gredo učenci v knjižnico. Nina Bradić je predlagala, naj se to doda na spletno stran šole k
urnikom kot obvestilo.
Aleš Napast je potem vprašal, ali je mogoče v petem razredu zamenjati izbirni predmet Računalništvo z izbirnim
predmetom Nemščina. Ravnatelj je odgovoril, da je bilo to možno do petka, 29. 9. 2017. Pogoj je tudi, da
spremembe ne vplivajo na skupino. Prosil je, naj starši vseeno podajo vlogo za spremembo.

Zaključek 1. seje Sveta šole v šolskem letu 2017/18 je bil ob 18:25.

Zapisnik je zapisala:

Predsednica sveta šole:

Maja Trugar

Nina Bradić

