
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA STARŠEV 
 
 
 
 
 

Datum: 25.5.2011 
 
Ura:      17.00 – 18.15 
 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Otvoritev in pozdrav 
2. Določitev zapisnikarja 
3. Pregled sklepov prejšnje seje 
4. Mnenje o diferenciaciji pouka v šolskem letu 2011/12 
5. Potrditev cen delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/12 
6. Analiza zadovoljstva o šolski prehrani 
7. Pobude in predlogi 

 
 
 
 
k1: 

 zaradi upravičene zadržanosti predsednice Sveta staršev dr. Metke Petek Uhan 
Svet staršev soglasno potrdi ga. Vido Lačen za vodenje seje Sveta staršev 

 ga. Vida Lačen v uvodnem nagovoru pozdravi vse prisotne, nakar prebere dnevni 
red, na katerega ni pripomb in ga Svet staršev soglasno podpre 

 
k2: 

 ga. Vida Lačen za zapisnikarico predlaga go. Majo Majnik Berghaus 

 vsi prisotni se strinjajo s predlogom 
 
k3: 

 ga. Lačen prebere sklepe prejšnje seje, pri čemer pojasni, da je sklep o izdelavi 
plakata z napisom Dobro jutro pri vstopu v šolo realiziran na način, da je po šoli 
nalepljenih več manjših plakatov s pozdravi in zahvalami ter da so zapisniki Sveta 
staršev že objavljeni na internetni strani šole brez imen staršev 

 
 
 
 
 
 



k4: 

 ga. ravnateljica Diana Bohak Sabath pojasni namen diferenciacije pouka, ki poteka 
v vseh razredih, pri čemer v 1.triadi v okviru notranje diferneciacije 

 pojasni se, da heterogena skupina, pomeni mešano skupino otrok iz obeh oddelkov, 
kjer so učenci združeni ne glede na svoje sposobnosti 

 v šolskem letu 2011/12 se bo v 4. razredih izvajala fleksibilna diferenciacija v treh 
skupinah, z 1 dodatno uro pri slovenščini in matematiki 

 v 5. razredih se bo prav tako izvajala fleksibilna diferenciacija v treh skupinah 

 v 6. razredih se bo izvajala fleksibilna diferenciacija v dveh skupinah 

 v 7. razredih se bo izvajala fleksibilna diferenciacija v treh skupinah 

 v 8. razredih se bo pri matematiki in angleščini izvajala diferenciacija v heterogenih 
treh skupinah, pri slovenščini pa nivojski pouk 

 v 9. razredih se bo pri matematiki, slovenščini in angleščini izvajala diferenciacija v 
heterogenih dveh skupinah 

 ga. Vida Lačen glede na svoje lastne izkušnje pove, da ima občutek, da se učenci v 
heterogenih skupinah bolj trudijo in imajo boljši vpogled v to, kaj se dogaja na 1., 2. 
oz. 3.nivoju 

 Svet staršev podal pozitivno mnenje na predlagano diferenciacijo  pouka v šolskem 
letu 2011/2012 

 
k5: 

 skrbnica učbeniškega sklada pojasni, da je bilo potrebno učno gradivo iz kataloga 
izbrati do konca meseca februarja 2011 in da se je pri tem upoštevala kvaliteta in 
cena učbenikov oz. delovnih zvezkov 

 predstavnica razreda 1.triade opozori na zelo visoko ceno učbenika in delovnega 
zvezka, ki se je uporabljal pri fakultativnem pouku angleškega jezika v šolskem letu 
2010/11. Predlaga, da se v novem šolskem letu, glede na to, da na seznamu 
delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/12, ki ga je predlagal strokovni aktiv, še ni 
navedenega učbenika in delovnega zvezka, ki bosta prišla v poštev v šolskem letu 
2011/12, učiteljem fakultativnega pouka predlaga izbor cenejšega učnega gradiva. 
Obenem predlaga, da v kolikor se bo učitelj fakultativnega pouka v šolskem letu 
2011/12 odločil za isto gradivo, kot v šolskem letu 2010/11, da se v okviru šole 
izvede menjava oz. prodaja starih učbenikov. Ga. ravnateljica pove, da bodo na 
ceno opozorili, obenem pa tudi preverili možnost menjave oz. prodaje starih 
učbenikov. 

 predstavnik 3.triade pozove ravnateljico k premisleku o morebitnem zmanjšanju 
uporabe delovnih zvezkov, pri čemer prisotni učitelji pojasnijo, da pisanje načeloma 
ni slabo, da pa delovni zvezki prihranjajo čas in da se glede na izkušnje, učni listi 
nahajajo povsod drugod, kot v ustreznem zvezku. Obenem pa delovni zvezki tudi 
staršem predstavljajo lažji vpogled v znanje, ki ga mora otrok osvojit 

 
k6: 

 ga. Anita Peklar pojasnila, da je šola zavezana k 1 kratnemu obveznemu 
preverjanju zadovoljstva o šolski prehrani 

 analiza šolske prehrane je bila pri učencih opravljena v aprilu na razrednih urah,  za 
analizo zadovoljstva staršev pa bodo uporabili rezultate ankete, ki so jo na 3.seji 
Sveta staršev izpolnili predstavniki oddelkov 

 učenci so malico ocenili z oceno 3,65, pri čemer so grajali predvsem juho, preveč 
kruha, polnozrnati kruh, pohvalili po hamburger, vanilijevo mleko, evrokrem, 
predlagali pa pico, več štručk, kebab 

 kosilo so učenci ocenili z oceno 3,45, pri čemer so grajali repo, zelje, lazanjo, 



pohvalili dunajski zrezek, čufte, predlagali pa pico, več čuftov, ponfri, čevapčiče 

 ga. Anita Peklar pojasni, da je ocena bila pričakovana, da pa se bodo pobude 
učencev upoštevale, vendar bodo na jedilniku kljub temu ostali zelje, repa, saj mora 
jedilnik ostat raznolik in pri tem sledit smernicam zdravega življenja 

 predstavnik 3.triade pohvalil izvedbo ankete med učenci, saj so s tem učenci dobili 
občutek, da imajo vpliv na malico oz. kosilo, da se njihovo mnenje upošteva  

 
k7: 

 predstavnica oddelka opozorila na problem pretiranega mazanja in neprimernega 
oblačenja punc v višjih oddelkih, pri čemer je ga. ravnateljica povedala, da bo 
učitelje opozorila, da naj bodo pozorni 

 ga. ravnateljica pohvalila 2.a in 2.b za sodelovanje v akciji zbiranja starega papirja 
 
 
 
 
 
 
        Zapisala: 
        Maja Majnik Berghaus 


