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  ZAPISNIKA 1. SESTANKA SVETA STARŠEV 

V ŠOL. LETU 2020/21 

 

Z DNE 13. 10. 2020 S PRIČETKOM OB 18.00 PREKO APLIKACIJE TEAMS 

  

 

Na sejo so bili vabljeni vsi predstavniki razredov v tem šolskem letu, v. d. ravnateljice 

in pomočnica v. d ravnateljice. 

 

Sejo je vodila Milena Čuden, v. d. ravnateljice. 

  

Prisotni: starši – Diana Bešković, Tomaž Polšak, Žiga Bukovac, Sandra Bajde, 

Marjan Anđelković,, Anita Bečirović, Monika Gogala, Katarina Jakelj, Amela 

Bešković, Jasna Tomič, Barbara Bajc, Igor Vodnik, Tadeja Marinković, Polona Lunar, 

Jasna Bevk, Mojca Juršič, Katarina Spasovska, Anjana Pavlič, Tatjana Mohorič, 

Robert Zlatanov 

Ostali prisotni: Milena Čuden – v. d. ravnateljice in Mojca Erlah – pomočnica v. d. 

ravnateljice  

Opravičeno odsoten: / 

Odsotni: Mateja Marolt, Suzana Bajrović, Špela Brvar Bačič 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev predloga dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. sestanka sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 

3. Obravnava in potrditev poročila o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2019/2020 

4. Obravnava in potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

5. Izvolitev predsednika sveta staršev, njegovega namestnika in imenovanje 

predstavnikov staršev v komisijo za prehrano in predstavnike Upravnega odbora 

šolskega sklada.  

6. Poročanje predstavnikov staršev posameznih oddelkov o predlogih, ki so bili       

    oblikovani na roditeljskih sestankih 
 
7. Razno 
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V uvodu je v. d. ravnateljice pozdravila vse prisotne in ugotovila, da smo sklepčni. 

 

Ad1 

Potrditev predloga dnevnega reda 

 

V. d. ravnateljica Milena Čuden je staršem prebrala dnevni red seje. 

 

Sklep:  

Predstavniki sveta staršev so se strinjali (20 glasov ZA) s predlaganim dnevnim 

redom. 

 

Ad2 

Pregled in potrditev zapisnika 3. sestanka sveta staršev v šolskem letu 

2019/2020. 

Mojca Erlah, pomočnica v. d. ravnateljice je prebrala sklepe zadnje seje sveta 

staršev. 

Sklep:  

Predstavniki sveta staršev so potrdili  (20 glasov ZA) zapisnik 3. seje sveta 

staršev za šolsko leto 2019/2020. 

 

 

 

Ad3 
Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta v šolskem letu 2019/20 

 
Milena Čuden, v. d. ravnateljice, je starše seznanila s poročilom o uresničitvi letnega 

delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020.  

 

Sklep: 

Predstavniki staršev so bili seznanjeni s poročilom o uresničitvi letnega 

delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020. 

 

 

Ad4 
 

Obravnava in potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

 
 
V. d. ravnateljice je predstavila letni delovni načrta šole za šolsko leto 2020/2021 in 

opozorila na glavne točke načrta.  
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Sklep:  

Starši so potrdili ( 20 glasov ZA) letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021. 

 

 

Ad5 

Izvolitev predsednika sveta staršev, njegovega namestnika in imenovanje 

predstavnikov staršev v komisijo za prehrano in predstavnike Upravnega 

odbora  šolskega sklada.  

 

Prisotni starši so izvolili svoje predstavnike. 

 

 

 

 

Sklepi: 

1. Članica šolske komisije za prehrano v šol. letu 2020/2021 bo ga. Amela 

Bešković (20 glasov ZA). 

 

2. Člani upravnega odbora šolskega sklada za šolsko leto 2020/2021 so gospod 

Tomaž Polšak (20 glasov ZA), gospa Monika Gogala (20 glasov ZA) in gospa  

Barbara Bajc (20 glasov ZA). 

 

3. Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 bo gospod Robert 

Zlatanov. Starši so kandidata soglasno potrdili (20 glasov ZA).  

 

Ad6 

Poročanje predstavnikov staršev posameznih oddelkov o predlogih, ki so bili       

oblikovani na roditeljskih sestankih 
 

 

 

Sklep:  

Vodstvo šole je bilo seznanjeno s predlogi in pripombami staršev na 

roditeljskih sestankih.  

 

Ad6 

Razno 

 

V. d. ravnateljice je opozorila, da so tudi nekateri učitelji v rizični skupini ali so bolni 

člani njihove družine, zato res posamezniki zahtevajo, da si učenci nadenejo maske.  
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Učencem predmetne stopnje razkužujemo roke samo ob vstopu v šolo, medtem ko 

se učenci od 1. do 5. razreda ob vstopu v razred takoj umijejo roke. Med poukom pa 

učenci vzpodbujamo, naj si redno umivajo roke. Dodatno so si učenci razkuževali 

roke le ob vstopu v računalniško učilnico, ko so imeli računalniško opismenjevanje in 

po končanem delu z računalniki.  

 

Temperaturo ob vstopu v šolo merimo z namenom, da bi v šolo vstopili res samo tisti 

učenci, ki nimajo vročine. Kljub priporočilom NIJZ naj v šolo prihajajo samo zdravi 

otroci, smo na začetku šolskega leta dnevno pošiljali učence z vročino domov že 

takoj prvo uro.   

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15. 

 

Zapisnik napisala:       

Mojca Erlah,        Robert Zlatanov, 

pomočnica v. d. ravnateljice                          predsednik sveta staršev

           


