Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
ZAPISNIK SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
Datum: 9. 9. 2020, od 17.00 do 18.30
Prisotni: predsednica Ana Valič, člani Tadeja Češka Klančar, Katarina Bergant, Nataša Zalaznik,
Damjan Javernik, Matic Ravnikar
Odsotni: Petra Levec
DNEVNI RED:
1. Pregled poročila za preteklo šolsko leto in pregled stanja sredstev šolskega sklada
2. Priprava letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 – načini pridobivanja in
porabe sredstev
3. Obravnavanje prispelih prošenj
4. Razno

K točki 1
Pregled poročila za šolsko leto 2019/20
Predsednica Ana Valič je povzela poročilo o delu UO šolskega sklada v šolskem letu 2019/20.
K točki 2
Priprava letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21
Člani odbora so določili načrt za zbiranje in porabo sredstev iz šolskega sklada (glej letni
delovni načrt šolskega sklada za šolsko leto 2020/21).
V letošnjem šolskem letu trenutno ni predvidena nobena večja investicija, prav tako nekatere
že odobrene investicije zaradi prostorske stiske še vedno čakajo na realizacijo. Pričakuje se več
prošenj in potreb po prenovi stare športne dvorane v prostore za prvo triado.
Pristopne izjave za donacije staršev v šolski sklad se bo razdelilo na uvodnih roditeljskih
sestankih. Za roditeljske sestanke predsednica odbora pripravi tudi kratko predstavitev dela
šolskega sklada in jo posreduje razrednikom. Prav tako se pripravi kratka predstavitev za
spletno stran. Tekom šolskega leta se posodobi zavihek šolskega sklada na spletni strani šole
in se ga obogati tudi s fotografijami in po možnosti tudi drugimi prispevki.
Še naprej se učitelje in učence poziva in spodbuja k sodelovanju. Potrebno je sproti in redno
podajati povratne informacije o porabi sredstev šolskega sklada, kar naj bo razvidno tudi v
objavah na spletni strani šole.

K točki 3

Obravnavanje prispelih prošenj
1. Prošnja vodje aktiva za OPB na Brdu za nakup lego kock po skupinah podaljšanega bivanja,
saj zaradi trenutne situacije med skupinami ne smejo menjavati igrač. Prosijo za sredstva v
višini od 300,00 do 350,00 €.
SKLEP: Odobrena prošnja za nakup lego kock za posamezne skupine OPB na Brdu (v skupni
višini do 370,00 €).
2. Prošnja za črpanje sredstev, in sicer za nakup prenosnega zvočniškega sistema za PŠ Krašnja
s stojalom za zvočnik, ki bo omogočal ozvočenje za prireditve v avli in na prostem (predvidena
skupna cena je 250,50 €).
SKLEP: Odobrena je prošnja za nakup prenosnega zvočnika in stojala (v skupni višini do
270,00€).
3. Prošnja za financiranje ogleda predstave v angleščini za nadarjene učence ter učence, ki
obiskujejo dodatni pouk pri angleščini (6.–9. razred). Gre za predstavo z naslovom The wave
(avtorja Mortona Rhueja, ki jo igra skupina American Drama Group Europe v sodelovanju s
TNT Britain), ki se bo odvijala v Kulturnem domu Španski borci 24. 3. 2021. Predstavo si bo
ogledalo od 30 do 35 učencev. Cena vstopnice je 8,00 € na učenca, cena avtobusnega prevoza
pa predvidoma 170,00 €.
SKLEP: Odobrena prošnja za financiranje ogleda predstave v angleškem jeziku za nadarjene
učence in učence dodatnega pouka angleščine (v skupni višini do 370,00 €).
4. Prošnja učiteljev tehnike in tehnologije za nakup dveh novih tračno-kolutnih brusilnih
strojev za pouk tehnike in izbirnih predmetov. Cene ponudb se precej razlikujejo (od približno
250,00 € do 770,00 €).
SKLEP: Odobri se prošnjo za nakup novega tračno-kolutnega brusilnega stroja za potrebe
pouka tehnike in tehnologije ter izbirnih predmetov, in sicer za nakup dveh strojev (v višini do
1000,00 €).
5. Prošnja za sofinanciranje plavalnega tečaja za učence 2. razreda. V lanskem šolskem letu je
tem učencem zaradi epidemije Covid-19 odpadel plavalni tečaj, ki je sofinanciran s strani
Zavoda za šport. V kolikor bomo plavalni tečaj uspeli izpeljati v letošnjem šolskem letu, otroci
2. razreda do sofinanciranja niso upravičeni, zato je bil s strani vodstva in vodje plavalnega
tečaja podan predlog, da bi šolski sklad sofinanciral tečaj v višini 10,00 € na otroka, torej
skupno do 720,00 €.
SKLEP: Odobri se prošnji za sofinanciranje plavalnega tečaja za 2. razred v višini 10,00 € na
otroka (skupno trenutno 72 otrok, kar pomeni 720,00 € – število otrok se lahko tekom leta
spremeni, temu primerno se tudi poveča oziroma zniža znesek).
K točki 4
Razno
Ker se večkrat zgodi, da je cena ob nakupu nekoliko drugačna kot ob pridobitvi ponudbe,
predsednica predlaga, da se v primeru spremembe do določene višine upravni odbor ne
sestaja oziroma odloča ponovno.
SKLEP: Zaradi možnosti spreminjanja cen v času od pridobljene ponudbe do nakupa se je
upravni odbor odločil, da v primeru do 20,00 € višje cene ni potrebno ponovno odločanje
upravnega odbora oziroma da se navedeno odstopanje v ceni zajame že v sklepu zapisnika
seje, ki ga potrdi upravni odbor.
PRILOGE:

-

prispele prošnje za porabo sredstev iz šolskega sklada

Zapisala
Ana Valič

žig

Predsednica UO šolskega sklada
Ana Valič

