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ZAPISNIK 3. SEJE  SVETA STARŠEV 
OŠ CERKVENJAK – VITOMARCI 

17. 6. 2014 
 
 

 
Prisotni člani sveta staršev: Simona Firbas (6. a), Cvetka Polc (9. a), Ivan Borko (1. a), 

Tanja Ornik (7. a), Boštjan Kavčič (5.a in 3. a), Brigita Kuri (8. a),  Andrej Kralj (9. b), 

Valerija Horvat (vrtec), Mojca Hribar (2. a), Sabina Lovrec (vrtec), Tatjana Ilešič (3. b), 

Petra Hanžel (1. b). 

Prisotni pedagoški delavci: g. ravnatelj Mirko Žmavc. 

Neopravičeno odsotni člani sveta staršev: Rosvita Druzovič (vrtec), Petra Hanžel 

(vrtec), Vanja Gaber Krepša (5. in 6. b), Samo Esih (4. b). 

Opravičeno odsotna: Andreja Klejnošek (8. b),  Darja Vršič (2. b), Tatjana Kovačec (4. 

a), Andreja Repič (vrtec). 

 

Seja Sveta staršev se je pričela ob 17.00 v večnamenskem prostoru OŠ Cerkvenjak – 

Vitomarci in se je zaključila ob 18.40. 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Simona Firbas. 

 

DNEVNI RED: 

1. Otvoritev in pozdrav ter ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Seznanitev z načrtovanjem novega šolskega leta 2014/2015. 
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4. Priprave na novo šolsko leto 2014/2015. 

5. Učbeniški sklad 2014/2015 – predlog in potrditve. 

6. Seznanitev s finančnim načrtom, kadrovskim načrtom in programom dela. 

7. Predlogi, pobude in vprašanja predstavnikov Sveta staršev. 

8. Razno. 

 

Ad 1) 
Predsednica SS Simona Firbas je pozdravila vse prisotne, preverila sklepčnost in jih 
seznanila z dnevnim redom, s katerim so se vsi prisotni strinjali. 
 
SKLEP: Soglasno potrjen dnevni red seje Sveta staršev. 
 
Ad 2) 
Ga. Simona Firbas je prebrala zapisnik prejšnje seje SS, ki so ga starši soglasno potrdili z 
dvigom rok.  
 

SKLEP: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 
 

 
Ad 3) 

G. ravnatelj Mirko Žmavc je predstavil statistiko podatkov za naslednje šolsko leto, v 
Vitomarcih ostaja kombinirani oddelek. Šolo bo obiskovalo 244 učencev, 183 na matični 
šoli v Cerkvenjaku, 59 v Vitomarcih na POŠ. 
Vrtec  v Cerkvenjaku 70 otrok v petih oddelkih, vrtec v  Vitomarcih 33 otrok v dveh 
oddelkih. 
Oddanih je še 5 vlog za vrtec v Cerkvenjaku. 
 
    Ad 4) 
G. ravnatelj Mirko Žmavc je predstavil predlog učne diferenciacije za naslednje šolsko 
leto. Predlagana učna diferenciacija je najustreznejša oblika diferenciacije za naš 
vzgojno-izobraževalni proces: 
4. a  fleksibilna diferenciacija pri SLO in MAT, 
4. b  notranja diferenciacija, 
5. a  fleksibilna diferenciacija 
5. b  notranja diferenciacija, 
6. a. in  b  notranja diferenciacija, 
7. a fleksibilna diferenciacija pri SLO, MAT in ANG, 
8. a, b  pouk v heterogenih učnih skupinah -  pri SLO, MAT in NEM. 
9. a in b pouk v homogenih učnih skupinah - pri SLO, MAT in NEM. 
Investicije v prihodnosti, menjava svetil na hodnikih in v učilnicah, sanacija  kurilnice 
(lesna biomasa), pleskanje vhodov in hodnikov, izgradnja vrtca (otvoritev 5. septembra). 
Didaktični del; Fleksibilni predmetnik, obvezni in neobvezni izbirni predmeti v 4. in 7. 
razredu. Šola v naravi za učence 4., 5. in 7. razreda. V mesecu marcu je bil ustanovljen 



konzorcij šol za nadarjene učence. V naslednjem šolskem letu šola prehaja na elektronsko 
vodenje dokumentacije (dnevniki in redovalnice). 
 
Ad 5) 
Skrbnica učbeniškega sklada Jožica Vršič je predstavila aktivnosti povezane z 
učbeniškim skladom. 
Predstavljene so bile nabavne cene za delovne zvezke ter druga učna gradiva, in sicer za 
posamezni razred za matično šolo in podružnico. 
Učenci bodo dobili naročilnice za šolske potrebščine od Kopije, kjer jih tudi lahko 
naročijo, starši pa se morajo strinjati z nabavo učbeniškega sklada, kar pisno potrdijo, 
naročila sprejema skrbnica učbeniškega sklada. 
Vse dejavnosti učbeniškega sklada potekajo v skladu z zakonodajo in po rokovniku, ki ga 
predpisuje ministrstvo. 
Predlog je dan na glasovanje in soglasno potrjen. 
  
SKLEP: Za  šolsko leto  2014/2015 je soglasno potrjena skupna nabavna cena za 
posamezni razred  delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po izboru strokovnih 
delavcev. 
 
Ad 6) 
G. ravnatelj Mirko Žmavc je vse prisotne seznanil s finančnim, kadrovskim načrtom ter 
programom dela.  
Priloga.  
 
Ad 7) 
Rezultati nacionalnega preverjanja znanja so zadovoljivi, pri slovenščini in matematiki 
ter angleščini so rahlo pod povprečjem, pri glasbeni umetnosti pa nad povprečjem. 
V naslednjem šolskem letu bomo nadaljevali z različnimi projekti in dejavnostmi; šole v 
naravi, shema šolskega sadja, tekmovanja, šolski časopis, EKOlist, prireditve, plavalni 
tečaji, preverjanje plavanja, Rastem s knjigo, bralna značka, Kulturna šola. 
 
Ad 8) 
Gospa Kuri (8. a) opozarja, da so priprave na tekmovanja pomanjkljive. 
Gospa Hribar (2. a) meni, da je prav, da so zapisniki javni na spletu in ne vidi nobene 
upravičenosti, zakaj so nekateri užaljeni, če so v zapisniku omenjeni. Pove še, da se 
včasih zgodi, da so učenci podaljšanega bivanja brez nadzora učiteljice PB. 
Skupni dogovor sveta staršev je, da se zapisniki odslej objavljajo na spletu po potrditvi. 
Gospa Firbas (6. a) prosi, če bi v bodoče mrežni plan pisnih preizkusov znanja objavili na 
spletu. 
Starši  učencev prve triade sprašujejo, če bodo učenci v naslednjem šolskem letu 
preseljeni v prostore začasnega vrtca v kleti. G. ravnatelj odgovarja, da še to ni 
dogovorjeno. 
Gospa Kuri v imenu staršev sedmega razreda opozarja, da je pri ponavljanju pisnega 
preizkusa prišlo do kršenja pravilnika. 



Starši učencev tretje triade so mnenja, da je bilo ocenjevanje preveč skoncentrirano na 
konec šolskega leta, pred redovalno konferenco in so učenci na dan dobili tudi več ocen 
(ustnih in pisnih), potrebno je večje načrtovanje ocenjevanja. 
Gopspa Lovrec (vrtec) sprašuje, če bo možnost dvoizmenskega  vrtca v Cerkvenjaku. G. 
ravnatelj odgovarja, da ta možnost ni predvidena, delovni čas vrtca bo do 17. ure. 
Gospa  Ilešič (3. b) ravnatelja prosi za mnenje o naslovitvi in smiselnosti odpiranja 
polovice oddelka v vrtcu v Vitomarcih. O oddelkih odloča Občina Sveti Andraž, 
odgovarja gospod ravnatelj mag. Mirko Žmavc. 
Gospa Hanžel (1. b) sprašuje, če bo učiteljica Marija Kumer še razredničarka otrokom v 
prihajajočem šolskem letu. Gospod ravnatelj odgovarja, da učiteljica ostaja v prvem 
razredu. 
Učenka Patricija Peklar se je skupaj z mentorico učiteljico slovenščine Jožico Vršič 
udeležila sprejema pri predsedniku Republike Slovenije Borotu Pahorju. Na literarnem 
natečaju »Moja rodna domovina« je prejela nagrado. 
 
 
Zapisala                                    Predsednica SS  
Jožica Vršič                             Simona Firbas 
 
 
 
 
 
 
 
 


