OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
14. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 26. 2. 2015, ob 18. uri v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta zavoda (predsednica)
2. Obravnava in potrditev Popisa 2014 (Alenka Lopuh)
3. Predstavitev, obravnava in sprejem Zaključnega računa za leto 2014 ter vključitev le-tega v
Poslovno poročilo (Alenka Lopuh, Tea Dolinar)
4. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila 2014 (Tea Dolinar)
5. Soglasji za zunanje izvajalce – vaditelje športnih dejavnosti in glasbene spremljave v
šolskem letu 2014/15 (predsednica)
6. Vključitev šole v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole in o izbiri
prvega tujega jezika (Tea Dolinar)
7. Nadomeščanje odpadlega pouka (Tea Dolinar)
8. Ocenjevanje ravnateljice 2014 (predsednica)
9. Razno:
- Šolski sklad (seznanitev)
- Finančni načrt, kadrovski načrt in plan dela 2015 – seznanitev
PRISOTNI ČLANI: Mojca Velkavrh Žižek, Elizabeta Pristav Bobnar, Mojca Markič, Rihard Murn, Jure
Volčjak, Jože Krč, Mira Vizjak, Renata Andoljšek, Romana Naglič, Jolanda Grča, Jana Meglič
OSTALI PRISOTNI: Tea Dolinar (ravnateljica), Alenka Lopuh (računovodkinja), Martina Gašperlin
(zapisnikarica)
Z dnevnim redom se je strinjalo vseh enajst (11) prisotnih članov.

1.

Potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta zavoda

SKLEP 2012-2016/14R/1
Sprejme in potrdi se zapisnik 13. redne seje Sveta zavoda.
Zapisnik je bil potrjen z enajstimi (11) glasovi.

2.

Obravnava in potrditev Popisa 2014

Računovodkinja Alenka Lopuh je predstavila popis osnovnih sredstev, gradbenih objektov, drobnega
inventarja, ostalega drobnega inventarja, delovne in zaščitne opreme, zaloge v skladišču, denarnih
sredstev na računih ter terjatev in obveznosti.
SKLEP 2012-2016/14R/2
Člani Sveta zavoda so potrdili Popis za leto 2014.
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Sklep je bil sprejet z enajstimi (11) glasovi.

3.

Predstavitev, obravnava in sprejem Zaključnega računa za leto 2014 ter vključitev le-tega v
Poslovno letno poročilo
Računovodkinja je predstavila zaključni račun za preteklo leto.
Riharda Murna je zanimalo, kako je z delitvijo stroškov (elektrika, komunala, čistila …).
Računovodkinja mu je pojasnila, da je pri izračunu upoštevala samo tiste stroške, katerih s
strani občin ne dobimo povrnjenih. Pri vrtcih se bodo ti materialni stroški odšteli pri kalkulaciji
cen vrtca.
Ravnateljica je pojasnila, da se bo cena vrtca znižala (septembra 2013 so se otroci preselili v
energijsko varčen vrtec in zato so tudi stroški manjši).

SKLEP 2012-2016/14R/3
Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili Poslovno poročilo za leto 2014.
Sklep je bil sprejet z enajstimi (11) glasovi.

4.

Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila 2014
Ravnateljica je predstavila samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14: predstavitev šole,
potek in rezultate samoevalvacije ter usmeritve za naslednja šolska leta.

SKLEP 2012-2016/14R/4
Člani Sveta zavoda so sprejeli samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14.
S sklepom so se strinjali vsi prisotni člani.

5.

Soglasji za zunanje izvajalce – vaditelje športnih dejavnosti in glasbene spremljave v šolskem
letu 2014/15
MIZŠ soglaša z vlogo za sklenitev avtorske/podjemne pogodbe za glasbeno spremljavo na
koncertih in za zunanje vaditelje športnih dejavnosti.
Jože Krč je vprašal, zakaj potrebujemo zunanje sodelavce (v dopoldanskem času), ki jih je
potrebno plačati, če imamo učitelje.
Mira Vizjak mu je pojasnila, da imajo učitelji dopoldne svoj pouk, da je pomembna kvaliteta
storitev, da so te dejavnosti zapisane v učnem načrtu in da lahko 10 % otrok lahko koristi
sredstva šolskega sklada.
Jože Krč je tudi predlagal, da se ponudita dve možnosti, od katerih je ena brezplačna.

SKLEP 2012-2016/14R/5
Člani Sveta zavoda dajejo soglasje k sklepanju podjemnih pogodb in študentskega dela za zunanje
izvajalce za vaditelje športnih dejavnosti in glasbene spremljave v šolskem letu 2014/15.
S sklepom se je strinjalo vseh enajst (11) članov.
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6.

Vključitev šole v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole in o izbiri
prvega tujega jezika
Ravnateljica je pojasnila, da bo uvedba prvega tujega jezika v 2. razredu v šolskem letu 2016/17
obvezna za vse OŠ v Sloveniji in da je zelo majhna verjetnost, da bi bili izbrani že za naslednje
šolsko leto.
Elizabeta Pristav Bobnar je mnenja, da je tako uvajanje odločno prezgodaj in da ima vsak otrok
možnost, da se vključi v učenje tujega jezika, ker je organizirano v šoli, je pa plačljivo.
Tudi Mojca Velkavrh Žižek je mnenja, da prijava na razpis ni potrebna.

SKLEP 2012-2016/14R/6
Člani Sveta zavoda so v razpravi ugotovili, da se na razpis za postopno uvajanje prvega tujega jezika
v 2. razred osnovne šole ne prijavimo, zato o predlogu niso glasovali.

7.

Nadomeščanje odpadlega pouka
Elizabeta Pristav Bobnar meni, da je bila odločitev o odpovedi pouka prehitra, saj so
vremenoslovci že dopoldne preklicali rdeči alarm za petek, 6. februarja 2015.
Mojca Velkavrh Žižek je pojasnila, da so bile tudi po podjetjih odločitve zelo različne.
Jože Krč se sprašuje, koliko učencev se bo udeležilo nadomeščanja pouka v popoldanskem času
(meni, da ne prav veliko).
Predlog nadomeščanja odpadlega pouka 6. februarja 2015 bomo nadomestili na naslednji
način:
-

PŠ Kokra: v aprilu bodo izvedli Andersenovo noč v šoli,

-

PŠ Jezersko: 2 uri LUM bodo izvedli aprila v popoldanskem času – poslikava zidu pri
čistilni napravi, 3 ure ŠPO pa bodo nadomestili marca v popoldanskem času s športnimi
igrami,

-

MŠ Preddvor:
za razredno stopnjo bo v aprilu/maju v popoldanskem času organiziran
kulturni
dan,
za predmetno stopnjo pa bo v popoldanskem času v aprilu/maju izveden športni dan
(atletika).

SKLEP 2012-2016/14R/7
Člani Sveta zavoda so potrdili predlog nadomeščanja odpadlega pouka 6. februarja 2015.
S sklepom se je strinjalo vseh enajst (11) članov.

8.

Ocenjevanje ravnateljice 2014
Člani Sveta zavoda so ocenili delo ravnateljice v preteklem letu.
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SKLEP 2012-2016/14R/8
Ravnateljica je skupno dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno
uspešnost v letu 2014.
S sklepom se je strinjalo vseh enajst (11) članov.

9.

Razno
Ravnateljica je povedala, da sta se pri njej oglasila dva starša iz Kokre in prosila, da njuna otroka
vpišemo v 1. razred na matični šoli, čeprav Odlok o šolskem okolišu točno določa, kam starši
lahko vpišejo svojega otroka (razlog za vpis v Preddvor je logistika).
Rihard Murn predlaga, da se predlog zavrne.
Mojca Velkavrh Žižek predlaga mediatorko – Elizabeta Pristav Bobnar je pripravljena prevzeti to
vlogo.
Ravnateljica je člane Sveta zavoda seznanila, da je glede revizijskega priporočila o Šolskem
skladu že realiziranih 20 priporočil (od devetindvajsetih). Težavo predstavlja mandat članov
Šolskega sklada: pravilnik iz leta 1999 predvideva 2-letni mandat, pravilnik iz leta 2001 pa 4letni mandat članov.

SKLEP 2012-2016/14R/9
Člani Sveta zavoda odpravljajo sklep o pravilih Šolskega sklada iz leta 1999. S tem stopijo v veljavo
pravila Šolskega sklada, ki jih je sprejel UO Šolskega sklada leta 2001.
S sklepom se je strinjalo vseh enajst (11) članov.
Ravnateljica je tudi pojasnila, da je pregledala konto kartice Šolskega sklada od leta 1999 do
2008 in ni ugotovila napak.
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec mora sprejeti občinski svet, zato naj se čim prej pošlje na
občino. Člani Sveta zavoda ponovno predlagajo, da naj bo komisija ena sama in naj ima 5
članov.
Ravnateljica in računovodkinja sta članom Sveta zavoda pojasnili, da finančnega in kadrovskega
načrta ter plana dela za leto 2015 še ni, ker MIZŠ zavodom še ni posredoval izhodišč za ustrezno
pripravo.

Seja je bila zaključena ob 20.30.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Predsednica Sveta šole:
Mojca Velkavrh Žižek
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