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ZAPISNIK

3. seje Sveta starSev v Solskem letu 202012021, ki je bila 27. 5. 2021 ob 18. uri v novem Vrtcu
Hode v Sportni igralnici I. nadstropje.

PRISOTNI:
Predstavniki star5ev: 25 prisotnih star5ev (9 predstavnikov starSev vrtca in l6 predstavnikov starsev
Sole), po 2. todki dnevnega redaje ena predstavnica star5ev sejo zapustila;
Ravnatelj: g. Alojz Velidki;
Pomodnica ravnatelja: ga. Darja Vantur;
Pomodnica ravnatelja za vrtec: ga. Marija Trpin;
Vodja podruZnidne Sole Reka: ga. Lidija SoStarid in
Zapisnikarica: Marica Rednik Hudin.

ODSOTNI: 22 predstavnikov star5ev (9 predstavnikov star5ev vrtca in 13 predstavnikov star5ev
5ole).
13 predstavnikov stariev je svojo odsotnost opraviCilo: predstavniki iole 1.c, 2.a, 3.b, 3.c, 1.b, 5.a in
7.d; predstavniki vrtca: bibe, raike, miike, iebelice, ustvarjalci in mehuriki.

Lista prisotnosti je priloga k zapisniku.

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti, sklepdnosti in imenovanje zapisnikarice.
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje Sveta star5ev z dne 4.3.2021.
3. Volitve predstavnikov starSev v Svet zavoda.

4. Pridobitev soglasja Sveta star5ev k skupni nabavni ceni udnega gradiva za Solsko leto 202U22.
5. Predlogi in pobude starSev.

6. Razno.

AD 1 Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti, sklepEnosti in imenovanje zapisnikarice

Predsednica Sveta starsev ga. Nata5a Mur5ek LubanjSek prisotne lepo pozdravi. Ugotovi, daje seja

sklepdn4 saj je prisotnih 25 predstavnikov starsev od skupno 47. Predsednica predlaga za

zapiinikarico go. Marico Rednik Hudin, ki nadome5da go. Martino Fras. V nadaljevanju predsednica

predstavi dnevni red 3. seje Sveta stariev.
pove, da bo Svet star$ev do vkljudno 3. todke dnevnega reda sestankoval skupaj, naslednje todke pa

bodo potekale lodeno za Solo in za vrtec.



SKLEP l: Svet starSev ie sklepden, prisotnih ie 25 predstavnikov, predstavniki so potrdili predlasani

SKLEP 2: Za zapisnikarico Seig Srrct4jtariqlscrqtc!!1g ga. ryhricoRedqik Hudin (ZA 25).

Predsednica besedo preda g. ravnatelju.
Ravnatelj pozdravi vse prisotne. Meni, da nam kljub vsem teZavam, ki jih je prinesla epidemij4
uspeva delo izpeljati na najboljii moZen nadin. Izpeljali smo fotografiranje, planiramo valeto,
zakljudne ekskurzije,. kolesarske izpite, plavalni te(aj za 2. ruzrede, zakljudne prirediwe, ki so

omejene na skupine. Zelimo, da dim bolj normalno kondamo Solsko leto.
Z nekaterimi star5i se 5e vidimo na sestanku bododih prvoSoldkov in novincev za vpis v vrtec 8. 6.

2021 v VSD.
Prisotnim zaZeli prijeten konec Solskega leta, mime in lepe poditniSko dopustni5ke dni in da novo
Solsko leto pridnemo v dim bolj normalnih razmerah.

Ker na zapisnik 2. seje Sveta star5ev z dne 4. 3. 2021 ni bilo podanih dopolnitev ali popravkov, se

zapisnik potrdi.

SKLEP 3: Predstavniki Sveta star5ev soqlasno potrdi io zaoisnik 2. seie Sveta star5ev z dne 4. 3.

2021 ZA

AD 3 Volitve predstavnikov stariev v Svet zavoda.

Predsednica pove, da je 17. 3. 2021 prejela dopis Sveta zavod4 s katerim nas obve5da, da 29. 6.

2021 potede mandat dosedanjemu Svetu zavoda in nas poziva, da do 14. 6. 2021 imenujemo 3

predstavnike star5ev v Svet zavoda za mandatno obdobje 2021 - 2025.
Imenovati moramo enega predstavnika star5ev matidne - centralne Sole, enega predstavnika stariev
podruZnice in enega predstavnika star5ev enote vrtca.
Na roditeljskih sestankih so bili starSi obveldeni, da lahko do seje Sveta star5ev oddajo svojo

kandidaturo. ie Zeljo lahko kandidaturo odtlajo 5e prisotni na seji.

Kandidaturo za predstavnika star5ev v Svetu zavoda so oddali

Za predstavnika starSev vrtca:
1. ERTLKATJAin
2. RUDL MARIO.

Za predstavnika star5ev podruZnice Reka - Pohorje:

1. RAKOVIE MOJCA.
Za predstavnika star5ev matidne - centralne Sole:

1. MURSEKLUBANJEKNATASA

predsednica prisotne seznani s postopkom imenovanja. Volitve so lahko javne ali tajne. Svet star5ev

s sklepom odlodi o izvedbi volitev.

SKLEP 4: Svet star5ev soslasno odlodi . da se volitve izvedeio iavno (ZA24\.

dnevni red (ZA 25 ).

AI) 2 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje.



JAVNA IZVEDBA VOLITEV _ GLASOVANJE:

Glasovanje za predstavnika star5ev vrtca:
1. ERTL KATJA (23 ZA in 0 PROTI)
2. RUDL MARIO (l ZA in 0 PROTI)

Glasovanje za predstavnico starSev matidne - centralne Sole:

r. MURSEK LUBANSJEK NATASa (z+ zA inO PRorI)

predstavnike star5ev:

Katjo ERTL. za predstavnico starSev enote vrtcal
Nata5o Mur5ek Lubanj5ek. za predstavnico star5ev matidne - centralne Sole in

Glasovanje za predstavnico starSev podruZnice Reka - Pohorje:
l. RAKOVTC MOJCA (24 ZA in 0 PROTI)

SKLEP 5: Svet star5ev imenuje v Svet zavoda za mandatno obdobje od 2021 do 2025 naslednje

Moico Rakovid. za predstavnico starSev podruZnice Reka - Poho4ie.

AD 4 Pridobitev soglasja sveta star5ev k skupni nabavni ceni uinega gradiva za Solsko leto
202y22

Ravnatelj pove, da je skrbnica udbeni5kega sklada Lidija Mazgan zarudi spremstva na zakljudni
ekskurziji danes odsotna. Vedjih odstopanj v primerjavi z lanskim Solskim letom ni. Sprememba je
pri 6. in 7 . razredu pri sloven5dini zaradi zarrenjave gradiv in sicer bomo uporabljali delovne nezke
Mladinske knjige. V Solskem letu2022l23 pa zameryavo gradiv pri sloven5dini opravimo 5e v 8. in
9. razredu.

Zamenjavo so se odlodili na aktivu slovenistk, in sicer:

- v starih udbenikih oz. delovnihzyezkihni vseh vsebin, ki so v novem udnem nadrtu,

- novi delovni zvez6 nudijo boljSi nadin dela in udenja (vsebujejo razlago, ved vaj in
multimedij skih vsebin),

- v novih delovnih mezkihje udenje po nadinu formativnega spremljanja, kat v starih ni.

Predsednica pove, da se udeleZuje aktivov sveta star5ev. Na zadnjem so se pogovarjali tudi o
uporabi udnih gradiv po osnovnih Solah. Naia Sola je v primerjavi cen z drugimi Solami v
povpredju. Meni, da se na5a Sola dobro odloda pri izboru gradiv.

SKLEP 6: z 2. todko 14. dlena o upravlianiu udbeni5kih (Ur. L RS St.

12120) Svet star'Sev podaja soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in druqih udnih Sradiv
za posamezen razred (seznam priloga zapisnika) (ZA 24).

AD 5 Predlogi in pobude

Informacij e ravnatelj a :

Solsko leto 2020121 poteka po sprejetem Letnem delovnem nadrtu (v nadaljevgnju LDN) in

Finandnem nadrtu , p.ogru-o- d"la in kadrovskim nadrtom za leto 2020121. Solsko leto je

1.

2.
J.



popolnoma drugadno kot prejSnja. Redno vzgojno-izobraZevalno delo je v celoti prilagojeno
epidemiji COVID-I9, oziroma je odvisno od ukrepov in priporodil NIJZ-a. Vseeno je bilo vsebinsko
bogato, ponujene so bile nekatere nove in drugaine vsebine, prepleteno je bilo z dogodki, ki so nas

bogatili. Vedina teh pa je potekala na daljavo, tako kot tudi velik del rednega Solskega dela. Vsak
izmed nas je na svoj nadin prispeval h kvaliteti dela naie Sole.

V Solskem leta 2020/21 izvajamo pouk v 29 oddelkih s 623 udenci. V Solskem letu 2021122 pa
planimmo pouk v 30 oddelkih s 646 udenci. V vrtcu Rogoza 5 skupin in 95 otrok, v vrtcu Hode pa 13

skupin in 236 otrok.

Osnovna dejavnost - pouk poteka v skladu z udnimi nadrti, zastavljeni cilji, ki so bili realizirani,
oziroma so v realizaciji. Enako tudi vse ostale dejavnosti in nadstandardni program, ki smo jih lahko
izvedli v >mehurdkih<. Nekatere dejavnosti so odpadle (Sole v naravi, en teden plavalnega tedaja za

udence 3. razreda, Stevilne prireditve, roditeljski sestanki s povabljenimi gosti, govorilne ure...).

Odpadk dejavnosti iola v naravi in plavalni teiaj skuSamo izpeljati v naslednjem iolskem letu.

Izpadel teden plavalnega teiaja 3. razredov bomo izpeljali v novembru 2021. 2. razredi, ki imajo
planiran plavalni teiaj v iolskem letu 2021/22 pa bodo plavalnt teiaj imeli v aprilu 2022.

Velikt teZje je izvesti zaostale iole v naravi, saj je 2 leti vse odpadlo. Vsi domovi CSOD so

zasedeni. Prijave smo poslali na veliko CSOD.
V naslednjem iolskem letu imamo potrjene iole v narsvi za 3., 7. in 8. razred, za 5. in 6. razred pa
Se usHajujemo.
Sola je dolZna uiencem v iasu iolanja zagotovi vsaj eno iolo v naravi.

V letoinjem iolskem letu inajamo kolesarske izpite za uience 5. razredov, v septembru 2021 pa
nairtujemo izvedbo kolesarskih izpitov za uience 5. razredov v Solskem letu 2021/22.

Zaradi ulcrepov ni bilo moino inesti kulturnih, iportnih in drugih prireditev (nastopov pevskih
zborov, iportnih telonovanja ipd.), vendar vse to otroci zelo pogreiajo. Upano, da bo v naslednjem
iolskem letu inedba prireditev moina.

Zelo smo veseli, da bomo uspeli izvesti zakljuine ekskurzije. Pri nekaterih razredih smo prilagodili
program. Izvedba ekskurzij je planirana za 26., 27., 28. maj in 2. junij 2021.

14. 6. 2021 planiramo inedbo valete za 9. razrede (jutri planiramo inedbo plesnih vaj). Valeta bo
potekala r VSD od 17. ure naprej. Inedli bomo uradni del ob upoStevanju priporoiil NUZ. Preostali
del zokljuika paje po ielji v organizaciji stariev.

Ravnateli .ie podal ie nekaj informacij za iolska leto 2021/22:

o V ioli planiramo 30 oddelkov, cca. 616 uiencev (Rekt , Hoie);
Planirqni so 4 oddelki l. razredq (3 oddelki v Hoiah in I oddelek v Reki)

. Vvrtcu 18 oddelfun (Rogoza 5, Hoie 13);

Iz podatkav vpisa v wtec in v iolo ie leta opa:iamo, da se ftel)ilo otrok v vrtcu in ioli veia.

Kljub pridobini novega vrtca, ie lela polno zaseden.



Ravnatelj pove, da Obiina Hoie - Slivnica planira v iolskzm letu 2021/22 bgradnjo nove jedilnice,
Stirih uiilnic, dveh kabinetov in sanacijo kuhinje. Projeh bi naj bil zaHjuien do zaietka iolslcega
leta 2022/2023.
Informacij, laka bo sam projel! potek , ie nimamo. Potrebnih bo kar nekaj prilagoditev (vstop v
iolo, kje se bo inajalo kuhanje ipd.)

UspeSno delamo v projektu v sodelovanju z ZRSS Naravoslovna in matematidna pismenost:
Spodbujanje kritidnega mi5ljenja in re3evanja problemov;
V vrtcu Hode in Rogoza potekajo Stevilne aktivnosti in projekti, ki smo jih lahko izvedli, oziroma jih
imajano v >mehurdkih<;
Naii udenci so bili zelo uspe5ni na tekmovanjih iz znanj4 kjer so dosegli Stevilne vidne uvrstitve ter
zlata in srebma primanja. V Soli smo izvedli tudi drZavna tekmovanja.

Predlogi in pobude predstavnikov star5ev:

Predstavnica 1. a pove, da ni pobud. Ce so bile leLave, so jih skupaj z razrednidarko sproti reSevali.

Predstavnica l.b pove, da s strani stariev ni bilo izpostavljenih teZav. Udenci so veseli, da gredo na
ekskurzijo, razodaxani, ker ni odbojke za otroke - otroci potrebujejo rekreacijo. Ve, da to ni stvar
Sole, ampak kluba.

Predstavnik 2.aje opravidil odsotnost *je pa predsednici po e-po5ti posredoval pobudo za obravnavo
problematike nasilja. Predsednica Sveta star5ev je potrdila pobudo.

Y zyezi z izpostavljeno problematiko nasilja ravnatelj pove, da smo seznanjeni s problematiko.

TeZave, ki nastajajo, se najveilrrat dogajajo na poti v Solo in domov ler po pouku. Otroci radi
ostajajo po pouku v okolici iole (fttnes na prostem, igrala pri VSD) se med seboj druZijo, pri tem pa
nastajajo tudi situactje, ki pripeljejo do raznih konfliktov (nesoglasja, izzivanja ipd.) Ti pa so lahko
povod za razliine oblike nasilja (uporaba telefonov - snemanja, slikanja, objave na aplikacijah,
dopisovanja in tudi fiziino nasilje).

Ravnatelj pove, da vedno ul<repamo takoj, ko smo obveiieni o problemu. Pogovorimo se z uienci in
starii. Imamo niino toleranco do nasilja. Pri hujiih kriitvah sofulujemo z rajonskim policistom.

Prav je, da se z otroki pogovarjamo o nasilju. Vemo, da vsega nimamo v svojih rofuih (to so trenutki
jeze....), lahko pa najvet naredimo z medsebojnimi pogovori, predvsem na relaciji otrok slari.
Apeliramo na starie, da se pogovorijo z otroki, da se po pouku takai odpravijo domov in se ne

zadriujejo v ioli, oz. okolici iole.

Na vseh podroijih in ob vseh problemih, ki so na\a stalnica, iiCemo najboljie reiitve. Probleme

reiujemo strpno z razumevanjan, prkluhnemo tsakomur in teiave posku.Samo reiiti v dobrobit
vsakega posameznika - olroka, uienca, staria in naie druibe.

Ga. Frangei je podala predlog, da bi nai zahtevali od otoh da imajo v ioli telefone izklopljene.

Rotnatelj pove, da je v Hiinem redu iole uporaba telefonov v ioli prepovedana.

G. Ritonija je predlagal, da bi v prostorc iole namestili motilce sigtala???



Predstavnica 2.b pove, da nimajo pobud in vpra5anj.

Predstavnica 3.a pove, da ni pobud, otroci pa so zelo veseli, da so Sli na ekskurziio.

3.b - Opravidila odsotnost
Odgovor na vpra5anje, ki ga je postavila po e-po5ti, je podal ravnatelj pri informacijah o izvedbi Sole

v naravi in plavalnih tedajih.

Predstavnica 3.d pove, da ni predlogov in pobud, so pa star5i izpostavili, da je vdasih hrar.4 zxadi
prevoz4 mrzla.

Predstavnica 5.c pove, da ni teZav.

Predstavnica 6.a, pove, da ni nid posebnega.

Predstavnica 6.c pove, da ni bila prisotna na roditeljskem sestanku in da ni dobila nobene pobude.

Zafimajo kaj bo s samotestiranjem udencev.

G. ravnatelj je podal trenutna navodila v zvezi s samotestiranjem 7., 8. in 9. razredov. Vabilo in
navodila, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za imbraievanje, znanost in Sport, bodo priloga k
zapisniku. V njih se poziva k dim vedji udeleZbi k samotestiranj u.

Predstavnica 7.a pove, da ni bilo pobud. Pohvala razrednidarki, ki vse teZave re5uje sproti.

Predstavnik 7.b: Ni pobud.

Predstavnica 7.c: Ni pobud.

Predstavnica 8.c pove da ni nid posebnega.

Predstavnik 9.a pove, da ni nobene posebnosti. Zanimajih izvedba valete.

Predstavnik 9.b pove, da ni problemov. Veseli so, da so lahko Sli na zakljudno ekskurzijo.
Ga pa zarima koliko dena{a je ostalo od zbiranla papirja, saj imajo v zapisniku sprejet sklep, da bo
ta denar namenjen9. razredom za stro5ke zakljudne ekskurzije.

Ravnatelj pove, da se bomo pozanimali pri ge. Maji Petrovii Kos, koordinatorici EKO sklada, glede

denarja od zbiranja papirja. Odgovor bomo posredovali s tem zapisnikom.

Predstavnica 9.c pove, da ima njihova razrednidarka ga. Letonja natanden izradun koliko sredstev je

od papirja in koliko 5e morajo prispevati za stroske zakljudka. Pohvala razrednidarki in zahvala za

njeno delo in trud z udenci.

AD 6 Razno

Ravnatelj 5e poda naslednje informacije:

o 15. 6. 2O2l zannjidan za udence 9' razredov, valeta 14. 6.2021 v VSD Hode;



24.6.2021 zadnji dan pouka za udence 1. do 8. razreda, zakljudna prireditev s Solsko
proslavo in podelitvijo sprideval;

Oblikovanje manj5ih udnih skupin v 8. in 9. razredu pri sloven5dini, angleSdini in
matematiki, uskladitev na strokovnih aktivih;
Poletni tabor 2021, (organizator Obdina Hode - Slivnica);

G. Tumer je vpra5al, kdaj bodo deveto5olci prejeli spridevala. Iz srednjih 5ol, kamor so se udenci
vpisali, so dobili obvestilo, da jim morajo do I 5. 6.2021 poslati spridevala. Kako to izvesti?

Ravnatelj pove, da sprideval prej kot zadnji dan pouk4 kar je 15. 6. 2021, ne moremo izroditi
udencem. Bo pa preveril v srednih Solah, kako je glede te informacije.

Vsem dlanom Sveta star5ev se zahvaljuj emo za sodelovanje.

Zapisnik drugega dela sestanka 3. seje Sveta star5ev vrtca je priloga k zapisniku.

a

a

a

Zapisnikarica:
Marica *"Tt

Nata5a M 5ek,

Priloga: i

1. Seznam
2. Seznam izbora delovnih zvezkov za Solsko leto 202112022.

3. Primerjava cen kompletov delovnih zvezkov in drugih udnih gradiv.

4. Zapisnik 2. seje Sveta star5ev.
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