Svet staršev OŠ Rače
OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292

Številka: 900-3/2021/10

12. 6. 2022
ZAPISNIK
3. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače 2021/2022,
ki je bila 6. 6. 2022 ob 18.00 v jedilnici šole in na MS Teams
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja.
2. Potrditev predloga dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2021/22 in pregled
izvedbe sklepov predhodne seje.
4. Obravnava poročila o delu Šolskega sklada OŠ Rače.
5. Seznanitev z izborom ter podaja soglasja k skupni nabavni ceni delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2022/23 za posamezen razred.
6. Seznanitev z zapisnikom seje komisije za sprejem novincev v vrtec.
7. Sprememba Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Rače.
8. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja in poročilom o delu v
oddelkih) ter predlogi in pobude iz oddelkov.
9. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov staršev
mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ).
10. Razno.
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Seznam vabljenih na sejo:
Predstavniki oddelkov:
VRTEC

ŠOLA

SKUPINA

Član/-ica

Razred

Član/-ica

DEŽNIKI

1. a

Sandra Majcen

KAPLJICE

Anja Resnik
Sandra Žiher

1. b

Dejan Muršec

KOMETI

Anja Hribernik

2. a

Anton Pernat

LUNICE

Neja Cerar Babič

2. b

Janez Štravs

MAVRICE

3. a

Metka Mršnik

MEHURČKI

Barbara Mihurko
Dominika Vindiš

3. b

Anja Čelan

OBLAČKI

Mateja Hercog

4. a

Barbara Rimele

SNEŽINKE

Senada Kupčič
Memagić

4. b

Rok Babšek

SONČKI

Nasja Škof

5. a

Alenka Petrović

VETRNICE

Vesna Robar

5. b

Monika Krajnc

ZVEZDICE

Jadranka Donaj

6. a

Aleksander Zidanšek

6. b

Borko Bošković

7. a

Tone Bračko

7. b

Barbara Kokot Popović

8. a

Iris Plečko

8. b

Jure Hribar

9. a

Vesna Repenšek

9. b

Mateja Belca

Ravnatelj:
Pomočnici ravnatelja:
Predsednica UO šolskega sklada:

Rolando Lašič
Romana Zupančič
Nina Brezner
Marina Koren Dvoršak

Sejo je vodil predsednik Sveta staršev OŠ Rače g. Aleksander Zidanšek.
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Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja
Prisotnih je 16 članov, seja je sklepčna.
Predlog sklepa:
SKLEP 1
Svet staršev je kot zapisnikarja imenoval dr. Borka Boškovića.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet (16 glasov od 16 prisotnih).
Ad 2. Potrditev predloga dnevnega reda
Predlog sklepa:
SKLEP 2
Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet (16 glasov od 16 prisotnih).
Ad 3. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2021/22 in pregled
izvedbe sklepov predhodne seje.
Predlog zapisnika je bil poslan prisotnim na seji v predpisanem roku po seji,
zapisnik je objavljen na spletni strani šole.
Predloga sklepov:
SKLEP 3
Svet staršev je potrdil zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2021/22.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet (16 glasov od 16 prisotnih).
SKLEP 4
Svet staršev je ugotovil, da so bili sklepi predhodne seje realizirani.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet (16 glasov od 16 prisotnih).
Ad 4. Obravnava poročila o delu Šolskega sklada OŠ Rače
Poročilo o delu Šolskega sklada OŠ Rače je bilo poslano članom pred sejo.
Pripravila ga je predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače in ga je
predstavila na seji.
Predlog sklepa:
SKLEP 5
Svet staršev je obravnaval in z zahvalo upravnemu odboru za odlično delo
potrdil poročilo o delu Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko leto 2021/22.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet (16 glasov od 16 prisotnih).
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Ad 5. Seznanitev z izborom ter podaja soglasja k skupni nabavni ceni delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2022/23 za posamezen razred.
Strokovni aktiv je pripravil predlog seznama delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv, ki je priložen in je bil poslan članom sveta staršev 3. maja 2022.
Predlog sklepa:
SKLEP 6
Svet staršev se je seznanil s predlaganim seznamom delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv, sprejel soglasje za skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2022/23 za posamezen razred
po seznamu, ki je priloga tega sklepa, ter ugotavlja, da so vsa navedena učna
gradiva za učence 1., 2. in 3. razredov brezplačna.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet (16 glasov od 16 prisotnih).
Ad 6. Seznanitev z zapisnikom seje komisije za sprejem novincev v vrtec.
Zapisnik komisije je priložen. Komisija je delo opravila odlično, število oddelkov v
vrtcu ostane letos nespremenjeno.
Predlog sklepa:
SKLEP 7
Svet staršev se je seznanil s z zapisnikom seje komisije za sprejem novincev v
vrtec.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet (16 glasov od 16 prisotnih).
Ad 7. Sprememba Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Rače.
Sprememba poslovnika je potrebna za ureditev dela sveta staršev na daljavo in
hibridno. Predlog je bil poslan članom z gradivom za sejo in je priložen.
Predlog sklepa:
SKLEP 8
Svet staršev je sprejel dopolnjen Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Rače.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet (16 glasov od 16 prisotnih).
Ad 8. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja in poročilom o delu
v oddelkih) ter predlogi in pobude iz oddelkov.
Ravnatelj g. Rolando Lašič je predstavil delo šole v zadnjem obdobju, poročilo je
priloženo. Ob 18:15 se je pridružil še en predstavnik oddelkov, prisotnih je 17
članov sveta staršev.
Predstavnica 3. b razreda ga. Anja Čelan je vprašala, kako bo s šolo v naravi?
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Ravnatelj je povedal, da odločitev še ni sprejeta. Obstaja možnost, da bi izvedli
plavalni tečaj kot šolo v naravi, kar bi znižalo stroške, ker plavalni tečaj plača
občina. Šola se je letos prijavila za šolo v naravi za 7. in za 8. razred. Za 7. razred
je bilo na CŠOD potrjeno, za 8. razred pa še ni potrjeno. Šola bo pripravila načrte
za šolo v naravi v posameznih razredih do avgusta, saj je zaradi epidemija šola v
naravi izpadla za več generacij.
Predstavnik 2. b razreda g. Janez Štravs je podprl predlog, da bi naredili več kot
le eno obvezno šolo v naravi, tako da bi lahko vsaka generacija imela vsaj dve.
Predstavnica 9. a razreda ga. Vesna Repenšek je vprašala, kako bo s šolo v naravi
za 8. razrede.
Ravnatelj je povedal, da šola čaka na odgovor CŠOD in da se bo potrudila, da šola
v naravi za 8. razrede bo.
Predstavnica 5. b razreda ga. Monika Krajnc je pohvalila izvedbo tabora za
nadarjene, saj so bili otroci navdušeni. Predlagala je, da bi kakšno podobno
aktivnost, ko otroci prespijo v šoli, pripravili tudi ob kakšni drugi priložnosti.
Predstavnik 8. b razreda g. Jure Hribar je vprašal glede nivojskega pouka, na
kakšen način se bodo učenci razdeljeni v skupine?
Ravnatelj je povedal, da se o delitvah v skupine odloči aktiv učiteljev za
posamezno predmetno področje. Pomočnica ravnatelja ga. Romana Zupančič je
dodala, da pri tem poskrbijo, da imajo otroci čim več koristi. V heterogenih
skupinah je npr. medvrstniška pomoč zelo učinkovita, v homogenih pa lahko
naredijo tudi več bolj zahtevnih vsebin, zato je smiselno imeti obe vrsti skupin.
Predstavnika 6. razreda sta prenesla pohvale staršev za razredničarki za velik
trud in za lepo organizacijo roditeljskih sestankov.
Predstavnica 8. a razreda ga. Iris Plečko je prenesla pohvale staršev za
razredničarko go. Mojco Meškon Mešl za njeno prijaznost, dostopnost,
objektivnost in velik vložen trud.
Ad 9. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov staršev
mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ)
5. redna seja Sveta zavoda 16. 5. 2022 je obravnavala program dela, finančni in
kadrovski načrt za 2022 ter določanje vrednosti starega knjižničnega gradiva.
Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2022 izhajajo iz realizacije v letu
2021 in trenutnih razmer, od lani ni bilo bistvenih sprememb.
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ASSMOŠ je na 3. seji 17. 5. 2022 obravnaval potrjevanje delovnih zvezkov,
priporočilo o zmanjšanju števila ocen ter pomen branja, torej kaj lahko naredimo,
da bi otroci raje brali.
Ad 10. Razno
Predstavnica 9. a razreda Vesna Repenšek se je v imenu staršev zahvalila vsem
učiteljem, ker se trudijo prenesti učencem kakovostno znanje, delovne navade in
srčnost.
Predsednik se je zahvalil prisotnim za skrbno delo v svetu staršev ter šoli za lepo
sodelovanje. Vsem je zaželel prijetne počitnice in da bi bilo naslednje šolsko leto
še boljše.
Seja je bila zaključena ob 18:53.

Zapisal:

Predsednik Sveta staršev OŠ Rače:

dr. Borko Bošković

dr. Aleksander Zidanšek

Rače, 6. 6. 2022
Priloge:
1. Seznam udeležencev
2. Poročilo o delu šolskega sklada
3. Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2022/23
4. Zapisnik seje komisije za sprejem novincev v vrte
5. Dopolnjen Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Rače
6. Poročilo ravnatelja
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