
 

 

 

Zapisnik sestanka sveta staršev 

dne 25. 9. 2019 ob 17. uri v učilnici št. 8 

 

 

Prisotni: 21 staršev (6 odsotnih, 3 s predhodnim opravičilom). 

Drugi prisotni: ravnateljica, ga. Martina Rajšp, pomočnica ravnateljice, ga. Rebeka 

Kolar, tajnica šole, ga. Mateja Fideršek. 

 

Dnevni red: 

 

1.  Pregled sklepov in dogovorov na zadnjem sestanku. 
2.  Pregled dela za preteklo šolsko leto in usmeritve za novo šolsko leto (letni 

     delovni načrt, vzgojni načrt). 
3.  Redne in nadstandardne storitve šole. 
4.  Drugo. 

 
Sestanek je sklicala ravnateljica, ga. Martina Rajšp, ki je pozdravila starše in izvedla 

glasovanje za predsednika sveta staršev OŠ Tabor I Maribor za šolsko leto 2019/20 

ter njegovega namestnika.   

 

Sklep 1 

Svet staršev soglaša z nadaljevanjem dela ge. Vanje Jus kot predsednice 

sveta staršev tudi v šolskem letu 2019/20. Za njenega namestnika je 

izbrana predstavnica staršev 5. a razreda, ga. Maja Kajzer. 

 

K točki 1 

Ga. Jus je povzela vsebino zapisnika in sklepe oz. dogovore zadnjega sestanka, ki so 

v celoti realizirani. 

 

Sklep 2 

Svet staršev potrjuje zadnji zapisnik sestanka sveta staršev v šolskem letu 

2018/19. 

 

K točki 2 

Ravnateljica, ga. Martina Rajšp in predstavila novo pomočnico ravnateljice, go. 

Rebeko Kolar. Ravnateljica je povzela vsebine letnega poročila za šolsko leto 2018/19  

in letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20. 

Letni delovni načrt in vzgojni načrt s šolskimi pravili sta bila predhodno poslana 

predstavnikom sveta staršev.  

 

 

 



 

 

 

Sklep 3 

Svet staršev soglaša z letnim delovnim načrtom in z vzgojnim načrtom za 

šolsko leto 2019/20. 

 

K točki 3 

Ga. ravnateljica je predstavila cene rednih in nadstandardnih storitev šole, ki so 

nekoliko višje kot v preteklih šolskih letih: 

 
Kosilo  1. do 5. r     1,39 € 
Kosilo 6. do 9. r     1,65 € 

Zajtrk      0,40 € 
Popoldanska malica            0,40 € 
Jutranje varstvo           12,37 € 

Športna ura                        8,00 € 
Urice nemščine (25 ur)                60,00 €/2 obroka  
 

Sklep 4 

Svet staršev soglaša s cenami rednih in nadstandardnih 

programov/storitev šole. Ga. ravnateljica bo v dogovorjenem roku poslala 

pojasnilo glede zvišanja cene dodatne športne ure predsednici sveta 

staršev. 

 

K točki 4 

Nekateri poudarki pogovora oz. predlogi, pripombe staršev: 

- predstavnica staršev ponovno, tako kot preteklo šolsko leto poudari, da morajo biti 

  starši obveščeni, če se otrok zaradi vzgojnih prekrškov ne sme udeležiti tekmovanj;  

- predstavnik sveta staršev je mnenja, da 0. ura ni primerna za dodatne aktivnosti;  

  poudari tudi pomembnost nemščine kot zgodnje učenje; 

- pohvala staršev glede objave urnikov in seznama potrebščin na spletni strani šole; 

- starši opozorijo, da so s strani e-asistenta dobili račun za vse otroke, ki se šolajo, 

  čeprav je bilo dogovorjeno, da se plača samo za enega otroka;  

 

 SKLEP 5: Ga. Jus bo oblikovala dopis za e-asistent  v zvezi z 

 brezplačnostjo storitev za 2. oz. več otrok. 

 

- izpostavljen problem razredništva: učiteljica poučuje samo del razreda (šport) 

  otroci jo vidijo samo na razredni uri – vprašanje poznavanja otrok; 

- vprašanje glede interesne dejavnosti namizni tenis: ga. ravnateljica pove, da se 

  lanska izvajalka še ni oglasila, za izvajanje se ponudi g. Strmecki, športni pedagog 

  in predstavnik staršev 5. razreda; 

- predlog starša, da bi se deklice 5. razreda preoblačile za šport v garderobi 

  telovadnice in ne v razredu. 

 



 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.10. 

 

 

 

Zapisala:     Potrdila: 

Mateja Fideršek, tajnik VIZ  mag. Vanja Jus, predsednica sveta staršev 
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