Zapisnik sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor, ki se je vršil dne 19. 6.
2013 ob 16.00 uri v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor, Vransko 23
Prisotni (člani sveta zavoda):
Marjana Pustoslemšek, Suzana Felicijan Bratož, Gorazd Vertovšek, Janez Krušič, Darko
Kramar, Marija Završnik, Polonca Vodičar, Marjeta Terbovšek, Manica Obreza, Irena
Aubreht.
Prisotni (drugi):
Majda Pikl (ravnateljica),
Polonca Učakar (pomočnica ravnatelja),
Branko Šketa (vodja POŠ Tabor),
Mojca Brglez (vodja vrtca),
Barbara Pertinač (sindikalna zaupnica).
Opr. odsotni (člani sveta zavoda):
Nataša Juhart.
Opr. odsotni (drugi):
Martina Križnik (računovodkinja), Franc Sušnik (Občina Vransko), Anton Grobler (Občina
Tabor).

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje z dne 28. 2. 2013.
3. Predstavitev okvirne realizacije LDN za šolo in vrtec in plan dela za naprej.
4. Predlog za zvišanje cene popoldanske malice.
5. Obravnava in sprejem finančnega načrta.
6. Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
7. Aktualnosti.

Ad/ 1
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili dnevni red. (9 od 9 ZA)

Ad/ 2
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik prejšnje seje z dne 28. 2. 2013. (9 od 9 ZA)

Ad/ 3 Predstavitev okvirne realizacije LDN za šolo in vrtec in plan dela za naprej.
(pri obravnavi te točke se je seji pridružila še S. F. Bratož)

-

glej PRILOGI k toč. 3.1 za šolo in 3.2 za vrtec
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Osnutek poročila za šolo je predstavila ravnateljica Majda Pikl (priloga k toč. 3.1), za vrtec pa
vodja vrtca, Mojca Brglez (priloga k toč. 3.2).
Ravnateljica je predstavila nekaj poudarkov iz osnutka Poročila o realizaciji LDN šole.
Popolno poročilo bo podano v mesecu septembru. Osnutek poročila pa je že bil predstavljen
tudi na sestanku sveta staršev.
Izpostavila je le:
- Kot šola izstopamo glede na delež otrok s posebnimi potrebami (13 % pri nas, državna
raven pa je 3 %).
- Dejavnosti – večina ostane.
- Postopno uvajanje prvega tujega jezika v 1. razred – se prestavi za eno leto, drugi tuj
jezik pa se bo v letu 2014/15 uvedel kot izbirni predmet v drugem razredu.
- Uspešno smo kandidirali na razpisu za projekt ACES, na temo tutorstva (usposabljanje
otrok za pomoč mlajšim otrokom). V skopu tega projekta bomo sodelovali s šolo v
Romuniji.
- Samoevalvacijsko poročilo.
- Prednostna naloga šole je bralna pismenost v okviru projekta Opolnomočenje učencev
z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja.
Povedala je tudi, da je bila na sestanku sveta staršev podana pobuda, da bi šola prihodnje
šolsko leto uvedla tudi tematske roditeljske sestanke, s pomočjo katerih bi še dodatno
ozaveščali starše, da svoje otroke že doma poskušajo naučiti reda in odgovornosti, saj so
delovne navade, slaba vzgoja in neodgovornost šibka točka naših učencev.
Za vrtec pa je bilo izpostavljeno slednje:
- Nov oddelek v Vrtcu Tabor od aprila 2013.
- Marca je bil uspešno izveden dobrodelni koncert za Veroniko in Nevo, ki ga je
pomagal organizirati Vrtec Tabor.
- Prednostna naloga vrtca je področje glasbe.
- Svet staršev vrtca z dne 17. 6. 2013 ni bil uspešen, ker zasedba članov ni bila
sklepčna, zato je sklican nov sestanek.
Gorazd Vertovšek je pohvalil obe poročili.
Pri tej točki se ne sprejme noben sklep.

Ad/ 4 Predlog za zvišanje cene popoldanske malice .
Točko je predstavila ravnateljica.
V letošnjem šolskem letu je veliko učencev koristilo popoldansko malico. Septembra 83 na
Vranskem in 37 v Taboru, kar je 30 % vseh otrok, kasneje pa je delež nekoliko padel, in sicer
na 25, 71 %.
Nazadnje je bila cena za popoldansko malico korigirana 1. 3. 2009. Glede na to, kaj nudimo
učencem, s ceno 0,92 € ne pokrivamo več vseh stroškov, saj so narasle tudi cene živil in
moramo temu primerno zvišati tudi ceno pop. malice. Glede na javna naročila presegamo
ceno za 0,11 €. Ravnateljica je podala predloga, da se cena popoldanske malice zviša za 12 %.
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili zvišanje cene popoldanske malice za 12 %. Cena velja od
1. 9. 2013 dalje. (10 od 10 ZA)
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Ad/ 5 Obravnava in sprejem finančnega načrta.
- glej PRILOGO k toč. 5: Finančni načrt
Točko je predstavila ravnateljica, ker je bila računovodkinja opravičeno odsotna.
Finančni plan je pripravljen na podlagi stroškov dela in ostalih stroškov v letu 2012. Poudarila
je, da je plan okviren.
- Cenika s strani MIZŠ nismo prejeli.
- Prispevke staršev smo ohranili na enakem nivoju.
- Primerjava podatkov: razlika stroškov dela (stroškov plač) je zato tako velika, ker je
bil izplačan poračun regresa za leto 2012 in pa zaradi minimalnih stroškov izplačila
jubilejnih nagrad.
- Pri pogodbi za financiranje predšolske vzgoje s strani Občine Tabor se določen del
stroškov ni upošteval, mi pa smo ta del že vkalkulirali. Dogovorjeno je, da se bo ta del
pogodbe rešil z aneksom (med drugim tudi sofinanciranje ločenih oddelkov).
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili finančni načrt. (10 od 10 ZA)
Ad/ 6 Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šol. leto.
- glej PRILOGO k toč. 5: Seznam potrebščin za šolsko leto 2012/2013
Točko je predstavila Marija Završnik, skrbnica učbeniškega sklada. Povedala je, da smo
zmanjšali število delovnih zvezkov, ker smo mnenja, da morajo otroci kaj sami ustvariti in si s
tem pridobiti tudi boljše delovne navade. S tem pa bi se zmanjšal tudi strošek za starše. Edino
delovni zvezek Računaje je igra je prepuščen izbiri staršev.
SKLEP:
Člani sveta zavoda so seznanjeni z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto
2013/14. (10 od 10 ZA)
Ad/ 7 Aktualnosti.
-

Zadnji šolski dan: 24. 6. 2013. Pouk bo do 11. ure, kosila ne bo.
Prvo šolsko uro bo proslava ob Dnevu državnosti na POŠ, po drugi uri pa na
Vranskem.

-

Energetska sanacija: V času počitnic se planira energetska sanacija tako na Vranskem
kot v Taboru, vendar se v Taboru planira v bistveno manjšem obsegu oziroma ne
posega toliko v prostore šole. 24. 6. 2013 naj bi se začele priprave, vendar še čakamo
na uradni datum.
Branko Šketa je povedal, da so imeli sestanek z izvajalci na POŠ. 26. 6. 2013 naj bi se
pričela energetska sanacija na POŠ. Izpostavil pa je še problem smradu čistilne
naprave, ki stoji za POŠ. Apeliral je na Občino Tabor, da naj kaj ukrenejo glede tega
(menjava pokrovov ali kaj podobnega).

-

Priznanja odličnjakom: Župan Občine Vransko bo priznanja podeljeval 20. 6., župan
Občine Tabor pa 21. 6.
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-

-

Izvajanje projektov v času počitnic: Bralne urice v avgustu (od 12. 8. dalje). Otroci
bodo prejeli prijavnice. Obvestilo o počitniških dejavnostih bo tudi na spletni strani
šole in v Informatorju. Dejavnosti bodo samo na Vranskem, tako da se bodo taborski
otroci lahko priključili otrokom na Vranskem.
Uspešni smo bili pri prijavi na projekt ACES (na temo tutorstva).

-

Vrtec Vransko: V igralnici 5˗˗6 je prevroče. Potrebno bo začeti razmišljati o rešitvi –
klima. Enako je v knjižnici in vseh zgornjih učilnicah centralne šole Vransko ter v
učilnicah na POŠ.

-

Začetek pouka ostane enak. Ravnatelji so opozorili MIZŠ, da si želijo več avtonomije,
predvsem glede časa začetka pouka. Ker so navodila MIZŠ takšna, da se pouk ne sme
pričeti pred 7.30 uro, ostane šolski zvonec enak kot to šolsko leto. Gorazd Vertovšek je
k temu dodal pobudo, da lahko imajo v času pred poukom (med 7.00 in 8.30) zunanji
izvajalci aktivnosti za otroke.

Sestanek se je zaključil ob 17.30 uri.

Zapisnik pripravila:
Polona Golob

Predsednica sveta zavoda:
Marija Završnik, l.r.
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