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Z A P I S N I K 
 

2. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače 2018/19, 
  ki je bila v torek, 26. 2. 2019 ob 18.00 

v učilnici ANG (I. nad. šole) 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja. 
2. Potrditev predloga dnevnega reda. 
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2018/19 in pregled 

izvedbe sklepov. 
4. Potrditev sklepa in zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače 2018/19. 
5. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2018. 
6. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja ob koncu prvega 

ocenjevalnega obdobja) ter predlogi in pobude iz oddelkov. 
7. Pravila šolskega reda, vzgojni načrt in hišni red. 
8. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov staršev 

mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ). 
9. Razno. 

 
  



Seznam vabljenih na sejo:   
 
Predstavniki oddelkov: 
KOMETI		 Metka	Mršnik	
KAPLJICE		 Dejan	Ekart	
MEHURČKI		 Duška	Nahtigal	
OBLAČKI		 Maja	Rožman		
SONČKI		 Marina	Dvoršak	Špehar		
SNEŽINKE		 Sandra	Majcen	
ZVEZDICE		 Katja	Kovačič		
MAVRICE		 Ana	Breznik		
LUNICE		 Jadranka	Donaj		
1.	a		 Mateja	Pivec		
1.	b		 Mojca	Kline		
2.	a		 Barbara	Bradač		
2.	b		 Anja	Čelan	
3.	a		 Borut	Batagelj		
3.	b		 Borko	Bošković		
4.	a		 Tone	Bračko	
4.	b		 Barbara	Kokot	
5.	a		 Iris	Plečko		
5.	b		 Borjana	Kremžar	Jovanović		
6.	a		 Vesna	Repenšek	
6.	b		 Mateja	Belca	
7.	a		 Barbara	Spačal	
7.	b		 Aleksander	Zidanšek	
8.	a		 Simona	Sternad	Vogrin	
8.	b		 Matjaž	Doberšek	
9.	a		 Maja	Borovnik		
 
Ravnatelj:                Rolando Lašič 
 
Pomočnici ravnatelja:    Romana Zupančič 
	 Nina	Brezner		
 
Predsednica	Upravnega	
odbora	Šolskega	sklada:	
	
	

Marina	Koren	Dvoršak	

 
Sejo je vodil predsednik Sveta staršev OŠ Rače Aleksander Zidanšek. 
 
 
 
 
 
  



Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja 
 
Ob 18. uri je bilo prisotnih 15 članov Sveta staršev OŠ Rače, tako da je seja 
sklepčna. Določitev zapisnikarja je bila prestavljena do naslednje točke dnevnega 
reda. 
 
Ad 2. Potrditev predloga dnevnega reda 
 
Predlog sklepa: 
SKLEP 1 
Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red, točka 5 se prestavi do prihoda 
predsednice Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 15 glasovi od 15 prisotnih.  
 
Ad 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2018/19 
in pregled izvedbe sklepov predhodne seje 
 
Predlog zapisnika je bil poslan prisotnim na seji 27. 9. 2018. Ker na predlog ni bilo 
pripomb, je bil zapisnik poslan članom 2. 10. 2018 in je objavljen na spletni strani 
šole. 
 
Predlog sklepa: 
SKLEP 2 
Svet staršev je potrdil zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2018/19. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 15 glasovi od 15 prisotnih.  
 
Ob 18:03 sta prišli še dve članici Sveta staršev OŠ Rače. 
 
Predlog sklepa: 
SKLEP 3 
Svet staršev je kot zapisnikarja imenoval go. Barbaro Bradač. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet s 17 glasovi od 17 prisotnih.  
 
Ob 18:05 je prišla še ena članica Sveta staršev OŠ Rače. 
 
Predlog sklepa: 
SKLEP 4 
Svet staršev je ugotovil, da so bili sklepi predhodne seje realizirani. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 18 glasovi od 18 prisotnih.  
 
 
Ad 4. Potrditev sklepa in zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ 
Rače 2018/19 
 
Dopisna seja za potrditev Načrta dela Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko leto 
2018/19 je potekala med 8. 11. 2018 in 15. 11. 2018. Predlog zapisnika je bil poslan 
članom 16. 11. 2018, nanj ni bilo pripomb. Zapisnik je objavljen na spletni strani šole. 
 
Predlog sklepa: 
SKLEP 5 
Svet staršev je potrdil zapisnik in sklep 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače 
2018/19, ki se glasi: 
Svet staršev podpira in potrjuje Načrt dela Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko 
leto 2018/19. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 18 glasovi od 18 prisotnih.  



Ad 5. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2018. 
 
Šolski sklad lepo vabi na pustovanje v nedeljo in prosi 4 moške za pomoč za 
polaganje preprog ob 8. uri. Starši javijo do petka predsednici UO Šolskega sklada. 
Predsednica upravnega odbora ŠS je povedala, da je bilo veliko dela in truda 
vloženega, da so pustovanje uspeli organizirati. Tudi zaradi velikega angažmaja šole, 
s katerimi so sestankovali tudi med zimskimi počitnicami, da so dobili sofinanciranje 
občine. Želeli so si več. Nekaj bo primaknila šola. Za oboje so hvaležni. Prostovoljne 
prispevke bodo zbirali. Radi bi čimveč kinestetičnih miz kupili. S skupnimi močmi 
bomo tudi letos pustovanje speljali.  
 
Predlog sklepa: 
SKLEP 6 
Svet staršev je potrdil Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za 
leto 2018. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 18 glasovi od 18 prisotnih.  
 
 
Ad 6. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja ob koncu 
prvega ocenjevalnega obdobja) ter predlogi in pobude iz oddelkov 
 
Ravnatelj je predstavil aktualne zadeve in poročilo o vzgojno-izobraževalni 
problematiki ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Poročilo je priloženo. 
 
Poročilo ravnatelja:  
 
Po trije učenci v 7., 8. in 9. razredu imajo negativne ocene. V 7. razredu ima vsak od 
treh učencev po eno negativno oceno, v 8. razredu 1 učenec tri negativne (lani je 
razred ponavljal) in 2 učenca z po eno negativno oceno, v 9. razredu pa imata 2 
učenca po dve negativni oceni in en učenec eno negativno oceno. Verjamemo, da si 
bodo uspeli ocene popraviti.  
Na vzgojnem področju težav ni.  
Učenci so bili izjemno uspešni na različnih tekmovanjih. Na državnem tekmovanju iz 
astronomije so učenci prejeli kar 4 zlata priznanja.  
Za nami je razpis prva zaposlitev na področju šolstva. Prijavili smo se z dvema 
kandidatoma (učitelj v šoli, pomočnik vzgojitelja v vrtcu), ali bomo uspešni bomo 
izvedeli konec marca oziroma maja. 
Ponovno je bila občina uspešna pri javnih delih. Imamo tri nove sodelavce, nova 
informatorka je gospa Ivanka Lep, gospod Vane Cafnik je pomočnik za učno pomoč, 
ki bo z nami do konca junija, v vrtcu pa gospa Mojca Zorec. 
Šolski sklad je doniral šoli kinestetične mize. Namestili smo jih po eno ali dve v 
učilnice predmetne stopnje. Za kar se iskreno zahvaljujemo. Naša želja pa je, da bi 
en cel razred opremili s kinestetičnimi mizami. Hišniško stanovanje se bo v tem 
šolskem letu preuredilo v razred in bi lahko to bil prostor, kjer bi lahko potekal malo 
drugačen pouk.  
V šoli se je zgradilo ENUM omrežje, zamenjali smo stara dva ekrana na šoli, v avli in 
ob vstopu v Športno dvorano. 
Spremenil se je režim vstopa in izstopa iz šolskega avtobusa, saj varno parkiranje 
pred trgovino več ni možno, ker je lastnik ogradil svoje zemljišče. Iščemo različne 
možnosti z občino ali je možna kakšna krožna vožnja avtobusa, da bi morda bil 
dovoz pri avtobusni postaji, sicer pa je vstop in izstop na parkirišču pri Pinusu in 
otroci potem prečkajo prehod za pešce. Ali če bi občina šla v odkup te hiše, ki jo 
lastniki ponujajo, kolikor vem in bi tako šola in vrtec pridobila en košček zelenih 
površin. 



V tem šolskem letu bi se naj začela rekonstrukcija vrtca. Razpis je v teku. V času 
gradnje bo verjetno nefunkcionalen del igrišča, zaradi zapletov z lastniki nepremičnin, 
ki ne dovolijo dovoza gradbenih strojev čez njihovo zemljišče.  
Šola ima novega hišnika od novembra, od decembra je nov hišnik tudi v vrtcu.  
Bilo je kar precej bolniških odsotnosti v tem času. Dlje časa je bila odsotna 
knjižničarka, ki se je vrnila. Učiteljica matematike Ivanka Fingušt je že dlje časa 
odsotna. Imamo nadomestno učiteljico. Učiteljica v 2. razredu gre na porodniško in 
druga učiteljica v 1. razredu tudi. 
Za nami je prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi. Naši otroci so se odlično 
odrezali. Predvsem imamo korenjake in pevce v nižjih razredih. Na predmetni stopnji 
pa vemo, da pevci so, ne vemo ali je bilo več strahu in treme ali kaj, da se jih ni več 
prijavilo. Za naša dva kandidata, ki sta se uvrstila v polfinale, bomo pa vsi stiskali 
pesti.  
 
S 1. marcem se dvignejo cene vrtca.  
 
Predlog sklepa: 
SKLEP 7 
Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja o vzgojno-izobraževalni 
problematiki ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 18 glasovi od 18 prisotnih.  
 
 
Predlogi in pobude predstavnikov oddelkov. 
 
Pri razredih in skupinah vrtcev, ki niso zapisani, predstavniki niso podali predlogov, 
pobud, vprašanj… 
 
Kometi 
Starši imajo pohvalo za vzgojiteljici v skupini, ravnatelja in pomočnico ravnatelja, za 
njihov odziv na problem, ki je bil v skupini z ušmi in podančicami. Vsi so reagirali 
izredno hitro in informativno.  
 
Pobuda: pri položnicah za december je izpadel obračun odsotnosti. Zgodilo se je 
veliko slabe volje tako s strani staršev kot tajništva pri komunikaciji razjasnjevanja te 
napake. Pobuda, da se naj na položnico napiše, kdo je kontakt za takšne reklamacije 
in da bo to dotična oseba tudi vedela. Podatek se naj doda na naslednjo položnico. 
 
Na obvestilu za povabilo vpis v 1. razred ni bilo navedene kontaktne osebe, ne 
kontaktni telefon ali email. Starši predlagajo, da se to doda naslednje leto. 
 
Starše zanima, kako se bo izvajal GDPR. Kako je s skupinskim fotografiranjem, z 
objavo v letopisu. Vsi starši so dali soglasje. In kakšna je praksa glede podpisovanja 
likovnih izdelkov otrok. 
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da vrtec na izdelke (tudi na omarice) navede ime 
otroka brez priimka. Glede fotografiranja so skoraj vsi starši pristali, da dovolijo. 
Fotografij na spletni strani se ne bo več objavljalo. Skupinsko fotografiranje bo 
predvidoma v maju. Če so soglasja bodo v letopisu objavili fotografijo in pod njo ime 
in priimek otroka. Skoraj vsi starši v vrtcu so pristali.  
 
g. Batagelj: Starše tudi zanima, ali bi lahko fotografije o dogajanju v vrtcu na ključku 
staršem razdelili (če se vsi starši strinjajo v skupini) 
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da so letos same vzgojiteljice predlagale, da so 
zelo omejene s tem fotografiranjem in se letos to ne izvaja. To glede na zakon ni 
sporno, tako smo se odločili.  



Starši predlagajo, da vzgojiteljice izdelajo en album na en ključek, pa si ga bodo 
starši sami med seboj razdelili.  
In je poziv vzgojiteljicam in vodstvu vrtca, da ponovno o svoji odločitvi premislijo. 
Starši je namreč žal, da je takšna odločitev, gre za lep spomin na vrtčevska leta in 
prijatelje. 
 
ga. Kremžar Jovanović: Kako so spletne aplikacije skladne z direktivo GDPR? 
Ravnatelj je pojasnil, da ima šola soglasje staršev. 
 
Mehurčki 
Starš je omenil, da je na igrišču oznaka za kamere, kamer pa ni. 
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da so včasih bili hudi problemi z vandalizmom, 
zdaj je situacija boljša. Tabla malo psihološko pomaga. Napis nikomur ne škodi. 
Snemamo ne.   
 
g. Batagelj je pohvalil, kako so lepo okrasili vrtec. 
 
Pomočnica ravnatelja je prosila, da starši hodijo v vrtec pri svojem vhodu, ker je 
drugače slaba volja. In da naj predstavniki pozovejo starše, da naj hodijo in vstopajo 
vsak pri svojem vhodu. V jasličnem oddelku, previjajo, hranijo, ne morejo hkrati še 
vrat odpirati. Če je skupina polna, več vrat na vhodu št. 1 ne odpirajo.  
 
 
2. a 
Skupna govorilna ura v januarju, ker je bila učiteljica na bolniški. Otroci so učiteljico 
Janjo super sprejeli, starši so navdušeni, topla, prijazna, učinkovita, rešila vse 
težave. 
 
Starši imajo pohvale tudi za RAP, kjer je bila učiteljica Petra odlično sprejeta. 
 
Starši si želijo dobre komunikacije s šolo in pravočasnih informacij. 
 
Danes so starši opozorili, da starejši otroci gledajo v njihove torbe in garderobne 
omarice. Torbe so namreč izven učilnice, ki je premajhna, s soglasjem staršev. Starši 
si želijo, da bi se šola pogovorila s starejšimi učenci, da se to ne bi dogajalo. 
 
Vprašanje o jutranjem varstvu je ravnatelj pojasnil vnaprej po emailu, staršem se 
cena zdi visoka, koristno bi bilo imeti cenik, pa tudi da je različna cena ali je otrok v 
JV dve uri ali eno, ali je zgolj kak dan na teden ali cel teden. Če je RAP od 7:30 dalje, 
bi lahko bilo jutranje varstvo le do 7:30, naprej pa RAP. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da za evalvacijo RAP pripravljajo anketo, ni nekih težav. Bi pa 
poskusili program še bolje približati učencem.  
 
Če bo šola dokazala, da je RAP vodeno pedagoško delo, bi ministrstvo lahko 
program podaljšalo tudi po izteku poskusa. Glavnina RAP je v podaljšanem bivanju. 
Pomisleki ministrstva so ali naj še podaljšano bivanje organizira kot vodeno 
pedagoško delo, ki zahteva pedagoškega delavca-učitelja, ali je zgolj varstvo, ki ga 
lahko izvaja tudi neučitelj. Zato smo se mi priključiti v ta poskus in zdaj imajo učitelji 
tudi možnost v RAP uro izpeljati, kot je treba, ker ni neprestanih motenj, da otroci 
odhajajo od pouka. Pripomb staršev pa ne pozna oziroma jih nima.  
 
Zelo dobro je, da pride učiteljica Janja zjutraj prej v učilnico, tako so lahko otroci že 
pred 8.10 v učilnici in se mirneje pripravijo na pouk. 
 



Letos je bil 2. roditeljski sestanek v obliki predavanja. Roditeljskega sestanka kot 
takšnega ni bilo. (2.a je imel zaradi situacije v januarju skupno govorilno uro)  
Predlog: Koristno bi bilo, da bi bil kratek roditeljski sestanek pred predavanjem, tako 
da predstavniki lažje predstavijo stališča staršev v oddelku. 
 
 
2. b 
Starši želijo boljšo komunikacijo s šolo. Npr. ko se je postajališče avtobusa 
prestavilo, otrok ni vedel, kje je parkirišče Pinus in je zamudil avtobus. Koristno bi 
bilo, če bi lahko prvič otroka kdo pospremil.  
 
Vozni red avtobusa bi lahko bil bolje prilagojen šolskim uram, ker npr. Gorica ne 
potrebuje velika avtobusa z 52 sedeži. Dobro bi bilo otroke pred odhodom zadnjega 
avtobusa opozoriti, da odhaja zadnji avtobus. Sploh te ta majhne otroke, 2. in 3. 
razred, ki še dobro ne poznajo na uro.  
Ravnatelj je povedal, da je letos nov razpis za šolske prevoze.  
 
 
Nekateri starši so imeli pripombe glede hrane, da je pritisk, da mora otrok vse pojesti. 
Tudi pri nas so bile pripombe glede plačila jutranjega varstva. Starši še pričakujejo 
odgovore. 
 
Še to: pri Kometih so se dvakrat vhodna vrata zataknila in je bilo treba iti po šoli po 
temi.  
Pomočnica ravnatelja ga. Zupančič je pojasnila, da je hišnik medtem okvaro že 
odpravil, bo pa še preverila.  
 
Pomočnica ravnatelja ga. Zupančič je pojasnila, da glede hrane ni cilj, da mora otrok 
vse pojesti, ga ne silijo. Cilj je, da otroke vzpodbudimo, da otrok poskusi vse, kar je 
na jedilniku in naslednjič oceni, koliko katere hrane vzame, tako da ne bi hrane metali 
stran. Dogajalo se je, da so cel kos kruha metali stran. Bil je nespoštljiv odnos do 
hrane. Otrokom se okus spreminja, ker odraščajo. Če ga vzpodbudiš, se od 10 
primerov v 5 primerih zgodi, da pojejo z užitkom. Če kdo ne poje, ni nič hudega. 
Starši se lahko vedno pogovorijo z učiteljem, ki vodi RAP in otroke spremlja na 
kosilo.  
 
Šola je tudi predlagala občini, da bi v bodoče organizirala 2 vozili, tako da bi bil vozni 
red bolje prilagojen urniku učencev. Opravičila se je tudi, da se kdaj zaradi 
nadomeščanja zgodi, da učenec zamudi avtobus. 
Ravnatelj je dodal, da se pri številu voženj, ki so bile dogovorjene in plačane, se 
voznega reda ni dalo drugače organizirati. 
 
Letos so se povečale potrebe po jutranjem varstvu (2. in 3. razred) in šola se 
poskuša čim bolj prilagoditi, tako da bi več aktivnosti RAP organizirali zjutraj. Je pa 
koristno razmisliti, ali je primerno otroka obremeniti z organizirano aktivnostjo zjutraj 
vsak dan ali je bolje, da je v varstvu, kjer lahko sam odloča, kaj bo počel. Menim, da 
otrok to še kako potrebuje. Sicer pa le določeno število ur jutranjega progama v RAP 
lahko organiziramo.  
 
3. a 
Se strinjajo, da bi lahko bil roditeljski sestanek tudi sredi leta.  
 
5. b 
Starši sprašujejo, zakaj bi morali starši parkirati pri Pinusu, da tam izstopijo in 
prečkajo cesto, da pridejo v šolo. Pripomba se je pojavila, zakaj učitelji ne parkirajo 
tam, pa bi bil prostor pred šolo za ustavljanje in odlaganje otrok.  



Ravnatelj je pojasnil, da zaradi varnosti otrok, da je zato poslal obvestilo, na pobudo 
ene mame, ker je na parkirišču pred šolo včasih res nepopisna gneča, avtomobili 
obračajo, vozijo vzratno, vmes pa otroci med avtomobili čez parkirišče hodijo v šolo.  
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da je večja varnost, če izstopajo na parkirišču pri 
Pinusu in da so otroci sposobni in dovolj samostojni sami prečkati cesto. 
 
Starši predlagajo, da bi sprostili parkirišča pred skupino Kometov, da bi tam ostala 
prosta mesta za obiskovalce šole in starše Kometov.  
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da učitelji tam naj ne bi parkirali, da pa tam 
parkirajo tudi drugi starši, ne samo starši Kometov. 
 
6. a 
Starši so pričakovali, da bo roditeljski sestanek sredi leta, kjer bi se pogovarjali o šoli 
v naravi, tako je bilo na 1. roditeljskem sestanku tudi napovedano. 
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da bo sestanek, ko bodo učitelji imeli več 
podatkov o šoli v naravi. 
 
8. a 
Vprašanje staršev je, ali bodo ekskurzije v bodoče prepuščene odločitvi učitelja, ali je 
pripravljen prevzeti odgovornost in ali lahko s soglasjem staršev turistična agencija 
pelje otroke brez prisotnosti učiteljev? 
Ravnatelj je pojasnil, da so bili pomisleki glede Londona zaradi letala in terorističnih 
napadov. Se pa še vedno izvajajo izleti v tujino, na primer v Avstrijo. Odločitev je v 
rokah učiteljev, ki prevzemajo odgovornost. Eno leto so razredniki peljali in so 
razredniki sledili temu, zdaj so se vmes ene razredničarke odločile, da ne bi šle. 
Ravnatelj jih razume, ker je to velika odgovornost.  
Turistična agencija lahko pelje, samo potem to ni šolska ekskurzija.  
 
8. b 
Nekaj staršev je imelo pripombo na novo učiteljice matematike, ki je zamenjala 
dolgoletno učiteljico Ivanko Fingušt. Otroci pravijo, da se zdaj v šoli nič ne naučijo, 
tudi ocene so jim padle. 8. razredi imajo tri učitelje matematike, dve skupini sta ostali 
pri tistih, kjer so že vpeljani in imajo boljše ocene, pri tej skupini, ki ima novo 
učiteljico, pa so tudi dobrim učencem ocene padle, tudi za dve oceni. 
Ravnatelj je povedal, da ga na ta problem še ni nihče opozoril.  
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da bo pogledala in vzpodbudila, da se na razredni 
uri pogovorijo. Priporočljivo je, da v primeru problema starši pridejo k učitelju, lahko 
tudi z otrokom, da se pogovorijo. 
 
Predstavnik je povedal, da na prireditvi Otroci pojejo slovenske pesmi, menda zato ni 
bilo več prijavljenih na predmetni stopnji, ker je med otroki veliko norčevanja, tako da 
se niso upali prijaviti. 
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da problem ni prišel do šole. Ker je občutljivo 
starostno obdobje, je treba biti pozoren. V zadnjih letih se je na šoli močno znižala 
stopnja nasilja, tako da otroci pravočasno pridejo k učitelju in problem razrešijo. 
 
Ravnatelj pravi, da starš, ki zazna težavo otroka pri določenem predmetu, naj stopi 
do učitelja tistega predmeta. Učiteljica Ivanka je bila izjemno izkušena, nova učiteljica 
Ana ima ogromno priporočil. Učenci so navajeni na stil učenja enega učitelja, vsak 
ima malo drugačen način podajanja snovi. Učitelj ni enak učitelju. Mogoče 
potrebujejo le več časa, da se navadijo drug na drugega. Tudi mladim učiteljem je 
treba dati priložnost, da pridobijo izkušnje.   
 
Ga. Mršnik je povedala, da je alternativna možnost, da starši zahtevajo skupne 
govorilne ure, da se nagovori nek problem, da ne razraste v kaj več.  
 



Ad 7. Pravila šolskega reda, vzgojni načrt in hišni red. 
 
Pravila šolskega reda OŠ Rače so bila usklajena s spremembami zakonodaje in 
predpisov. Zaradi novih Pravil šolskega reda je potrebnih tudi nekaj manjših 
dopolnitev Vzgojnega načrta OŠ Rače in Hišnega reda OŠ Rače. Pripravljen je bil 
tudi kratek Izvleček iz Pravil šolskega reda in Hišnega reda. Vsi našteti dokumenti so 
priloženi. Ga. Bradač je podala smiselne pripombe in bodo upoštevane.  
 
Predlog sklepa: 
SKLEP 8 
Svet staršev se je seznanil s predlogi Pravil šolskega reda, Vzgojnega načrta in 
Hišnega reda OŠ Rače ter Izvlečka iz Pravil šolskega reda in Hišnega reda. K 
predlogom podaja pozitivno mnenje.  
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 18 glasovi od 18 prisotnih.  
 
 
Ad 8. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov 
staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ).  
 
Od zadnje seje Sveta staršev OŠ Rače je imel Svet zavoda OŠ Rače eno redno sejo 
dne 27. 9. 2018. Potrdil je cene šolske prehrane, ki v letošnjem letu ostajajo enake 
kot v preteklem šolskem letu, in predlog strokovnega izpopolnjevanja in kadrovskega 
načrta za šolsko leto 2018/19. Prav tako je bilo predlagano, da bi pri nadomeščanjih 
učiteljev bilo smiselno, da bi učitelj nadomeščal predmet, ki ga poučuje sicer (da na 
primer, učitelj telovadbe ne uči slovenščine) 
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da je tak sistem življenjski in realen.  
Starši predlagajo, da ko pride do takšne odsotnosti, bi učitelj drugega predmeta učil 
svoj predmet, ne pa izpadlega predmeta. 
 
ASSMOŠ je imel 50. sejo 7. 11. 2018 v Mariboru in 51. sejo 6. 2. 2019 v Mariboru. 
Obravnaval je predlog za dvig investicij v mariborske osnovne šole, govora je bilo 
tudi o predlogih za izboljšanje šolskega sistema v Sloveniji. Gospa Bradač je 
poročala o seji, kjer so predstavili primere dobre prakse glede sveta staršev in sicer, 
da sta ob treh obveznih rednih sejah sveta staršev, kjer se sprejema tudi veliko 
nujnega gradiva, še dve seji staršev, ki potekata v bolj sproščenem vzdušju, tudi 
zapisnik takrat ni potreben. Gre za vzpostavljanje komunikacije med šolo in starši in 
takrat se predvsem pogovarja o dinamiki v razredih in na šoli. Predlagala je tudi 
energetsko sanacijo vsaj starega dela šole, ker je v nekaterih učilnicah problem s 
pregrevanjem v toplih mesecih. Takšen primer je sedanji 2.a pa tudi Kometi, pa 
verjetno še kakšen. Ni prijetno delovno okolje niti za učitelje. ZASSS bo letos naredil 
anketo o potrebah po inštrukcijah v tretji triadi in bodo pri tem prosili za pomoč. 
Ravnatelj je povedal, da že par let apelirajo na občino, ampak je energetska sanacija 
te šole precejšen strošek. Zdaj je najprej na vrsti dogradnja vrtca. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:30. 
 
 
Zapisala:      Predsednik Sveta staršev OŠ Rače: 
Barbara Bradač     Aleksander Zidanšek 
 
Rače, 9. 3. 2019 
 
 
 



Priloge:  
1. Seznam udeležencev 
2. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2018 
3. Poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki ob koncu prvega 

ocenjevalnega obdobja 
4. Predlogi Pravil šolskega reda, Vzgojnega načrta in Hišnega reda OŠ Rače ter 

Izvlečka iz Pravil šolskega reda in Hišnega reda 
 
 
 


