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  Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju  
Cesta v Dobrovce 21 

2204 Miklavž na Dravskem polju 
 

 
Z A P I S N I K  

2 seje Sveta staršev,  
ki je bila dne 19. 11. 2020, ob 17.00 uri,  

preko video konference - Teams 
 
Prisotni:  
22 članov sveta staršev, ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, računalničar Matjaž 
Žuran - tehnična podpora.   
Odsotni:  
Odsotnih  je bilo 7  predstavnikov staršev.  
 
Dnevni red: 

1. Pozdrav in pregled prisotnosti ter potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika pretekle seje 
3. Poročilo o poteku dela šole na daljavo v šolskem letu 2020/21 
4. Potrditev članov upravnega odbora šolskega sklada 
5. Razno 
 

Točka 1: Pozdrav in pregled prisotnosti 
 
Predsednik sveta staršev Tomaž Gvardjančič je pozdravil vse predstavnike staršev, ki so se 
vključili preko video konference na sejo in podal nekaj tehničnih navodil, kako se naj 
vključujejo v razpravo in kako bo potekalo glasovanje. Nato je preveril prisotnost in 
ugotovil, da  se seja lahko nadaljuje, saj je udeleženih dovolj predstavnikov staršev. 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Člani sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili dnevni red 2. seje sveta staršev. 
 
Točka 2: Potrditev zapisnika pretekle seje  
 
Zapisnik 1. seje sveta staršev je bil predstavnikom staršev poslan preko elektronske pošte, 
nanj ni bilo pripomb, zapisnik so soglasno potrdili. 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Člani sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili zapisnik 1.seje sveta staršev. 
 
Točka 3: Poročilo o poteku dela šole na daljavo v šolskem letu 2020/21 
 
Ravnateljica pozdravi vse virtualno prisotne starše na seji in jih pohvali za odzivnost v teh 
res posebnih časih, kjer se vsakodnevno srečujemo z novimi izzivi na vseh področjih, ne 
samo v šolanju na daljavo. Pove, da so učitelji že konec meseca avgusta, ko se dejansko 
začnejo priprave na novo šolsko leto, začeli s pripravami za pouk na daljavo, prav tako so z 
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njimi nadaljevali med samim poukom, ki je potekal v razredih in so tudi že učence 
pripravljali na šolanje od doma. Večina učiteljev in učencev dobro sodeluje v vseh 
aplikacijah- spletne učilnice, Teams …. pri nekaterih pa se je pokazalo pomanjkanje 
digitalne pismenosti, predvsem pri prehodu učencev iz 5 v 6 razred in pri teh se pojavljajo 
težave, da ne zmorejo narediti vsega, za pomoč se vključujejo  tudi starši, kar pa ni namen, 
saj bi učenec, če bi obvladal delo preko teh aplikacij, brez težav sam rešil poslane naloge, 
ker je na šoli poudarek pri vseh učiteljih, da se dela po načelu manj je več, s poudarkom na 
kvaliteti in zadovoljstvu vseh. Učitelji bodo v tem tednu in naslednjem, ko še bo zagotovo 
potekal pouk na daljavo, predvsem delali na izobraževanju digitalne pismenosti pri vseh 
učencih, saj glede na vso situacijo je to zagotovo dolgoročna naložba v znanje otrok, 
verjetno v tem trenutku bolj od same snovi pri posameznem predmetu. 
Sedaj teče že 5 teden odkar učenci niso prisotni v šoli in 3 teden pouka na daljavo, vmes so 
bile 2-tedenske počitnice, kjer so si učenci lahko vzeli malo premora od šole, ravnateljica 
aktivno spremlja, kako poteka šolanje in s strokovnimi delavci ima vsak ponedeljek video 
srečanja, prav tako pa še s posameznimi timi od 1 do 3 razreda, 4, 5, 6 in 7, kjer se 
izmenjujejo strokovne izkušnje. 
V tem času se tudi dela z učenci s posebnimi potrebami in tudi z učenci kot posamezniki, ki 
imajo kakršnekoli učne težave. Skupine so določene in z njimi dela točno določen učitelj, 
učitelj dela s skupino od 5 do največ 7 učenci in jim nudi individualno pomoč. 
Ravnateljica pove, da  šola vsem učencem nudi vso računalniško pomoč s strani šolskega 
računalničarja Matjaža Žurana, ki ga ob tej priložnosti tudi pohvali za vso pripravljenost 
vsem, tako učiteljem, učencem in tudi staršem. 
Vsi učenci imajo vso potrebno računalniško opremo. Nekaj računalnikov je bilo doniranih in 
smo jih lahko razdelili med učence, pa ne samo v socialno ogrožene družine, ampak tudi 
družinam, ki imajo več otrok in jih nimajo toliko na razpolago. 
Za  lažje delo z učenci  je šola nabavila grafične tablice, ki omogočajo bolj nazoren prikaz in 
lažje razumevanje za otroka. 
Predstavnik 7.b razreda je izpostavil vprašanje ali imajo vsi otroci omogočene enake 
možnosti dostopa do interneta, ali se dogaja, da se nekateri učenci ne morejo vključevati v 
pouk. 
Ravnateljica pojasni, da na področju kjer živijo naši učenci načeloma ni težav, občasno so se 
pojavljale, vendar kot posledica del na omrežju, vendar pa  že nekaj časa opažamo, da se 
nekateri učenci ne želijo vključevati, predvsem takrat, ko se dela preko videokamer, 
predvidevamo, da bi to lahko bila posledica socialnih razlik med učenci, učitelji sedaj 
predlagajo učencem, da si nastavijo enako ozadje. 
Predstavnik 2.b razreda je posredoval sporočilo enega izmed staršev, da ima otrok pri delu 
preko Teamsa težave, ni slike, zvoka, prekinja, ravnateljica svetuje, da se starši obrnejo za 
pomoč preko maila na računalničarja, ki jih bo kontaktiral in bodo skupaj poskusili poiskati 
rešitev. 
Predstavnik 9.a razreda pohvali potek šole na daljavo v tem času, saj je dosti kvalitetnejše 
kot v času prvega šolanja od doma. Postavil pa je vprašanje glede NPZ ali bo izvedeno v 
letošnjem šolskem letu, ravnateljica pove, da do sedaj vse priprave na NPZ  tečejo po 
protokolu in da drugih navodil s strani MIZŠ ni. 
Predstavnica 1.b razreda je pohvalila delo in trud učiteljev, da so starši zadovoljni, otroci pa 
z veseljem sodelujejo in so zelo ustvarjalni. Nekateri starši imajo pripombe glede izvajanja 
tečaja nemščine, saj menijo, da je nalog preveč. 
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Tudi predstavnica 2.a razreda je v imenu vseh staršev izrekla vse pohvale vsem 
sodelujočim. 
Predstavnica 2.c razreda je podala mnenje o dobrem delu in zadovoljstvu otrok in staršev. 
Predstavnica 5.a razreda pa je predvsem pohvalila vso izpopolnjeno tehnologijo, zaradi 
katere imajo učenci omogočen kvaliteten pouk na daljavo. 
Predstavnik 2.b pa je podal mnenje nekaterih staršev, da se njihovi otroci premalo vključeni 
v delo preko Teamsa, da so nato prepuščeni sami sebi, glede na njihovo starost, pa še ne 
obvladajo samostojnega dela, nekateri starši  se z dela vračajo pozno zvečer in bi naj še 
takrat nudili pomoč svojim otrokom. Ravnateljica pove, da razume njihovo stisko in se bo z 
učiteljico konzultirala o nadaljnjem delu. 
Na prošnjo ravnateljice je svoje mnenje  podala kot  učiteljica ga. Simona Vindiš Pirc, ki pa 
je hkrati tudi predstavnica 8.b razreda. Poučuje slovenski jezik v 6. in 8. razredu in   se je ob 
pomoči šolskega računalničarja lahko takoj vključila v pouk na daljavo. Z učenci dobro 
sodeluje, posreduje jim naloge z navodili v spletne učilnice, preko Teamsa se pogovarja z 
učenci in skupaj rešujejo težave, saj si želi, da bi sodelovali kot dobra homogena skupina. 
       
 
SKLEP ŠT. 3: 
Člani sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili seznanitev s potekom dela šole na 
daljavo v šolskem letu 2020/21. 
 
Točka 4: Potrditev članov upravnega odbora šolskega sklada 
 
Predsednik sveta staršev je seznanil predstavnike sveta staršev o poteku mandata 
upravnemu odboru šolskega sklada OŠ Miklavž in o novih  Pravilih o delovanju šolskega 
sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju.  
Upravni odbor je predlagal v potrditev dosedanje člane  in sicer za obdobje dveh let. 
 
 SKLEP ŠT. 4: 
Člani sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili člane upravnega odbora šolskega 
sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022. 
 
Predsednik sveta staršev je predstavil tudi nova Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ 
Miklavž na Dravskem polju, ki glede na do sedaj veljavna Pravila vsebujejo nekaj 
sprememb, glavna sprememba je v obdobju trajanja mandata upravnega odbora, ki se v 
novih Pravilih spremeni iz dosedanjih 2 let v 4 leta.  
 
SKLEP ŠT. 5: 
Člani sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili sprejem predlaganih Pravil o 
delovanju šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju. 
 
Točka 5: Razno 
 
Predstavnica 2.a razreda je postavila vprašanje glede brezplačnih vozovnic za učence, 
ravnateljica pove, da je šola s strani občine dobila obvestilo, da brezplačne vozovnice 
dobijo vsi učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 2 km, dodatna pojasnila pa se nahajajo tudi 
na spletni strani občine. 



4 

 

Predstavnik 2.b razreda je podal predlog ene izmed mamic iz njihovega razreda, da bi 
pristopili k akciji zbiranja sredstev za pomoč socialno ogroženim družinam. 
Ravnateljica pojasni, da je to zelo občutljiva tema, saj se marsikatera družina ne želi 
izpostavljati, vendar  na šoli že ves čas skupaj s pedagoginjo Vesno Jelen Godunc 
pomagamo družinam na način, da se jih ne izpostavlja, tako jim tudi sedaj nudimo topel 
obrok in ves čas smo jim na voljo, če le izrazijo željo po pomoči, v kolikor pa kdo izmed 
staršev pozna kakšno družino, ki bi bila potrebna pomoči, pa naj obvesti našo pedagoginjo 
in bomo na primeren način pristopili k reševanju težav, kdor pa želi pomagati lahko to stori 
preko donacij. 
Predstavnika 7.b razreda je zanimalo kako pa bo letos z miklavževanjem, saj to je bilo vsako 
leto izredno lepo organizirano in zbralo se je tudi nekaj sredstev, ki so bila potem 
namenjena za pomoč pomoči potrebnim. Ravnateljica pojasni, da v takšni izvedbi  
miklavževanja kot je bilo v preteklih letih sigurno ne bo mogoče organizirati, ideje sicer so, 
vendar je vse odvisno od trenutnih razmer in dane situacije. 
Upravni odbor šolskega sklada pa bo mogoče razmislil o pošiljanju praznih položnic 
staršem, kjer vsak prispeva po svojih zmožnostih, ta način se uporablja enkrat na leto tudi 
med našimi zaposlenimi na šoli. 
 
Predsednik sveta staršev g. Gvardjančič se je zahvalil za udeležbo in sodelovanje na 
virtualnem sestanku  in sestanek zaključil. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
Zapisala:      Predsednik sveta staršev: 
Zdenka Krajnc      Tomaž Gvardjančič 
 
 


