
 
 

Z A P I S N I K 
 

3. sestanka Sveta staršev OŠ Sostro v šolskem letu 2015/2016, 
ki je bil 31. maja 2016 ob 18.00 uri v jedilnici šole. 

 
 
Na sestanku je bilo prisotnih 20 predstavnikov. Predstavnik 9.b je opravičil svojo odsotnost. Seznam 
prisotnih je priloga k originalu zapisnika. 
 
Na sestanku je sodelovala ravnateljica ga. Mojca Pajnič Kirn, ter pomočnici ravnateljice, ga. Ingrid 
Boughaba in ga. Barbara Ambrož.  
 
 
Sestanek je vodila predsednica sveta staršev in je potekal po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika drugega sestanka v šolskem letu 2015/2016  
2. Potrditev delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/2017 
3. Informacija o organizaciji pouka v naslednjem šolskem letu 
4. Razno  

4.1. Problematika nasilja v času podaljšanega bivanja na PŠ Besnica 
4.2. Pobuda vezana na objavo vabil za sestanke sveta staršev 
4.3. Oblikovanje mnenja vezanega na razpis za ravnatelja OŠ Sostro 
4.4. Ostalo 
 

Dnevni red z dopolnitvami pod točko 4., je bil soglasno potrjen. 
 
 
 
K 1. to čki  
Predsednica sveta staršev je predstavila dogovore in sklepe iz drugega sestanka v šolskem letu 
2015/2016, pri čemer se je ugotovilo, da so vsi sklepi realizirani.  
 
Sklep št. 1 – k to čki 1   

Predstavljeni sklepi oz. zapisnik drugega sestanka v šolskem letu 2015/2016 je bil  soglasno 
potrjen. 

 
 
K 2. to čki: 
Gospa ravnateljica je predstavila pregled in cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/2017. Prvi 
razredi ne bodo imeli delovnih zvezkov, drugi razredi bodo imeli le en delovni zvezek.  
Na podružničnih šolah, kjer je poteka pouk v kombinaciji dveh razredov, bodo imeli vsi delovne 
zvezke.  
Seznam vseh delovnih zvezkov s cenami bo objavljen na spletni strani šole. 
 
Sklep št. 2- k to čki 2 

Svet staršev je potrdil seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/2017.  
 
 
K 3. to čki: 
Gospa ravnateljica je predstavila organizacijo pouka v šolskem letu 2016/2017.  
Vodstvo šole bo neodvisno od financiranja MIZŠ tako na centralni šoli Sostro kot na podružnicah 
zagotovilo jutranje varstvo od 6 ure dalje, podaljšano bivanje do 17. ure ter varstvo vozačev.  
Za prihodnje šolsko leto šola namreč še nima odobrenih ur za podaljšano bivanje s strani MIZŠ. MOL 
pa bo financirala deleže delovnih mest v okviru ur za nadstandardni program šole. 
 
 

Svet staršev se je seznanil z organizacijo pouka v naslednjem šolskem letu.  
 
 



K 4.1. to čki:  
Problematika nasilja v času podaljšanega bivanja na PŠ Besnica 

 
Gospa ravnateljica je povedala, da je otrok, ki je izvajal nasilje, dobil pomoč in da se je stanje 
umirilo.  
Vodstvo šole v primeru zaznanega nasilja vedno pokliče starše/skrbnike. 
 
Gospa ravnateljica je ob tem posredovala pobudo vezano na Vzgojni načrt. Starši lahko vse  
morebitne ideje in spremembe vezane na Vzgojni načrt, posredujejo na elektronsko pošto 
ana.bogdan@guest.arnes.si. 

 
 

K 4.2. to čki:   
Pobuda vezana na objavo vabil za sestanek svet staršev, na spletni strani šole, pod rubriko Zapisniki. 
  

Vabila na sestanke sveta staršev se v bodoče, najmanj en teden pred sestankom sveta 
staršev, objavijo na spletni strani OŠ Sostro ter istočasno posredujejo preko e-mail pošte 
vsem predstavnikom posameznih razredov/PŠ. V kolikor se predstavnik razreda sestanka 
sveta staršev ne more udeležiti, o navedenem obvesti svojega namestnika. 

 
K 4.3. to čki:  
 
Predsednica sveta staršev je povedala, da je v Uradnem listu RS objavljen razpis za ravnatelja OŠ 
Sostro.   
Ker bo moral svet staršev na pisno zaprosilo sveta šole pripraviti mnenje o kandidatih, ki se bodo 
prijavili na razpis in bodo izpolnjevali pogoje, je predlagala, da se po zaprosilu sveta šole za podajo 
mnenja izpelje korespondenčna seja.  
 
Sklep št. 3 – k to čki 4.3.: 

Predstavniki sveta staršev so se soglasno odločili, da bodo po zaprosilu sveta šole mnenje o 
predlaganih kandidatih za ravnatelja OŠ Sostro izpeljali javno, preko korespondenčne seje po 
e pošti predstavnikov.  
 

 
K 4.4. to čki:  
 

� Predstavnica 7.b je na pobudo enega od staršev, izpostavila: 
- da so v testih slovnične napake;  
- ali je sprejemljivo, da učitelji med poukom uživajo tako tople kot hladne napitke. 

 
Vodstvo šole je odgovorilo: 

- da v kolikor se odkrije slovnična napaka v testu, naj se na navedeno opozori konkretnega 
učitelja; 

- vezano na sprejemljivost uživanja napitkov učiteljev med poukom pa, da se tudi pri otrocih 
spodbuja, da zaužijejo čim več tekočine, zato je navedeno sprejemljivo tako za učitelje kot 
učence. Navedeno podpira tudi svet staršev. 

 
 

� Predstavnica 6. b je podala predlog: 
- da v naslednjem šolskem letu, v primeru, ko šola zaračuna npr. stroške za material za 

predmet tehnika ali likovna umetnost, se navedeno zapiše pod opombe, saj bodo le tako 
starši vedeli zakaj je specifikacija dodana; 

- če lahko šola razmisli o drugem fotografu; 
- vezan na organizacijo šolskih plesov in bazarja in glede izdaje računov. 

 
Obenem je pohvalila objave na spletni strani šole, ki so tekoče in ažurne ter vsebujejo tudi 
druge informacije, kot npr. organizacija počitniškega varstva, ipd. 

 
Vodstvo šole bo poskušalo navedene predloge v bodoče upoštevati. 



Glede organizacije šolskih plesov in bazarja -  v Uradnem listu RS je bil dne 3.6.2016 objavljen 
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki prinaša 
poenostavitve za nepridobitne organizacije glede obveznosti izdajanja računov.  
 
 

� Predstavnik 6. c je podal predlog glede prehrane in sicer, da bi lahko bila boljša. 
 
Vodstvo šole je odgovorilo, da so otroci v večini zelo zadovoljni s prehrano in raznovrstnimi jedilniki. 
 
 

� Predstavnica 8.b razreda je pohvalila OŠ Sostro, in sicer, da znanja, ki jih otroci/učenci 
pridobijo na tej šoli, je res veliko in široko.  

 
 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 19.10 uri. 
 
 
 
V besedilu zapisnika uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.  
 
 
 
Zapisala predsednica sveta staršev OŠ Sostro,  
Junij 2016 
Sonja Brumat 


