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ZAPISNIK 2. SEJE  SVETA STARŠEV 
OŠ CERKVENJAK – VITOMARCI 

 
 

 
Prisotni člani sveta staršev: Simona Firbas, Andreja Klejnošek, Cvetka Polc, Tanja 

Ornik, Darja Vršič, Andrej Kralj, Tatjana Ilešič, Petra Hanžel, Sabina Lovrec, Ivan 

Borko, Mojca Hribar. 

Prisotni pedagoški delavci: g. ravnatelj mag. Mirko Žmavc. 

Neopravičeno odsotni člani sveta staršev: Rosvita Druzovič, Petra Hanžel, Vanja 

Gaber Krepša, Andreja Repič, Tatjana Lajh, Samo Esih, Boštjan Kavčič. 

 

Opravičeno odsotna: Brigita Kuri,  Valerija Horvat. 

 

Seja Sveta staršev se je pričela ob 16.00 v večnamenskem prostoru OŠ Cerkvenjak – 

Vitomarci in se je zaključila ob 18.00. 

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. Poslovno in finančno poročilo za leto 2013. 

4. Aktivnosti po LDN za šoli in vrtca. 
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5. Predlogi, pobude in vprašanja predstavnikov sveta staršev. 

6. Razno. 

 

Ad 1) 
Predsednica sveta staršev 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 povzela zapisnik prejšnje seje, ki so ga starši soglasno potrdili. 
 

SKLEP: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 
 
Ad 3)  
Gospod ravnatelj mag. Mirko Žmavc je nazorno predstavil poslovno in finančno  
poročilo zavoda za šolsko leto 2013 za matično šolo Cerkvenjak in POŠ ter oba vrtca. 
(priloga) 
Zaskrbljujoče je stanje odprtih terjatev, ko starši ne poravnajo svojih obveznosti v zvezi z 
oskrbninami in prehrano.  Terjatev je sorazmerno mnogo. 
Gospod ravnatelj je na kratko predstavil finančne načrte. 
Pripomb, predlogov pri tej točki dnevnega reda ni bilo. 
 

SKLEP: Soglasno sprejeto in potrjeno poslovno in finančno poročilo za leto 2013. 

 

Ad 4) 
Na pustni torek bo povorka v okolici šole, saj je ohranjanje pustnih običajev zelo 
pomembno. 
Učenci petega razreda se odpravljajo v zimsko šolo v naravi, in sicer od 24. marca  do 28. 
marca. 
 
Ad 5) 
V mesecu decembru smo obdarili socialno šibke otroke. 
Potekajo predavanja v okviru šole za starše. Pred informativnim dnevom smo za 
devetošolce pripravili tržnico poklicev v telovadnici šole.  
 
Ad 6) 
Skrb za zdravo prehrano: s "shemo šolskega sadja" je v jedilnici vedno na razpolago 
sadje in kruh.  
Načrtujemo dobrodelni koncert, ki bo obogatil šolski sklad. 



Dvakrat na leto izhaja šolski časopis Koraki in je poleg tiskane oblike objavljen na spletni 
strani šole. 
V mesecu aprilu nas bo obiskal ambasador ameriške ambasade.  
V šolskem letu 2014/2015 bomo uvedli e-redovalnico in e-dnevnik. 
Na predlog ravnatelja mag. Mirka Žmavca bo ustanovljen konzorcij šol za nadarjene 
učence. 
V naslednjem šolskem letu bomo nabavili tablične računalnike poskusno za en oddelek. 
Menjali smo svetila v telovadnici; šola je kupila nova svetila, montirali so jih člani 
športnega društva. 
Večja načrtovana investicija bo rekonstrukcija in obnovitev kurilnice. Občina Cerkvenjak 
je objavila razpis, kurjava bo predvidoma na lesne sekance. 
Izgradnja vrtca v Cerkvenjaku poteka nemoteno, otvoritev bo 5. 9. 2014. Zgrajen bo 
sodobni pet oddelčni vrtec. 
Na POŠ Vitomarci bo dokupljen manjkajoči inventar. 
Meseca aprila odhajajo učenci tretjega triletja na ekskurzijo v London, organizatorja sta 
turistična agencija in učiteljica angleščine Petra Novak. Učenci so se že večkrat odpravili 
v London. Organizacija in sama ekskurzija je bila vselej dobro organizirana in izvedena. 
Starši šestega razreda so pohvali učiteljico angleščine Petro Novak, da se je udeležila 
govorilne ure in je pripravljena nuditi še dodatno razlago učencem, če ne razumejo. 
Starši drugošolcev opozarjajo, da učenci drugega razreda ne upajo vprašati učiteljice, 
kadar česa ne razumejo ali potrebujejo dodatno razlago, ker se učiteljice Anice Borko 
bojijo.  
Starši šestega razreda opozarjajo na neustrezen način pošiljanja elektronske pošte 
učiteljice naravoslovja Nine Sirk in njeni zapisi so nepregledni, dodani delni odgovori s 
kratko črtico, kjer ni prostora za odgovarjanje. Učiteljičini zapiski so preveč strnjeni in 
nepregledni ter se je iz tega nemogoče učiti. 
V času odsotnosti učitelja Slavka Toplaka sta pisni preizkus sestavljali učiteljici Jasmina 
Kumer in Štefka Smej, preizkus je bil zelo zahteven. Sprašujejo se, če je bil test 
prezahteven ali jim snov ni bila ustrezno razložena. 
Starši predlagajo, da bi v obmejnem območju, kjer živimo, bilo dobro, da bi se že zgodaj 
učili nemščine. Gospod ravnatelj mag. Mirko Žmavc je povedal, da bo že v naslednjem 
šolskem letu tuji jezik ponujen kot izbirni predmet v drugem razredu. 
Predsednica sveta staršev želi, da se organizira še več čistilnih akcij v okolici šole in v 
središču Cerkvenjaka. 
Čistilne akcije so organizirane večkrat letno, predvsem v spomladanskem času in tako bo 
tudi letos. 
Predstavnica vrtca je opozorila na nevarno pot v vrtec in prosi ravnatelja, če lahko 
zagotovi vratca pri stopnicah na igrišče, ker je tam prehod za majhne otroke najbolj 
nevaren.  



Starši otrok vrtca so izrazili nezadovoljstvo s čiščenjem poti do vrtca v času zime. 
Pogrešali so pravočasno in temeljito čiščenje potke do vrtca. 
Starši podružnice opozarjajo, da je učilnica gospodinjstva brez posode in pripomočkov za 
kuhanje. 
Ponavadi se pripomočki sposojajo pri kuharici v kuhinji, samo dan prej je treba povedati 
za posodo, pripomočke ter živila in vse potrebno. 
Gospod ravnatelj mag. Mirko Žmavc je predlagal, da bi se v prihodnje starši in strokovni 
delavci srečali v neformalnem lepem vzdušju, sproščen pogovor, športne igre. 
Starši predlog vsekakor odobravajo. 
 
 
Zapisala       Predsednica Sveta staršev 

Jožica Vršič        Simona Firbas 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


