
Osnovna Sola Miklavt na Dravskem polju
Cesta v Dobrovce 21

2204 Miklavt na Dravskem polju

ZAPISNIK
4. seje sveta starlev,

ki je bila dne 25. 05. 2021, ob 17.00 uri,
v jedilnici OS Miftavt na Dravskem polju'

Prisotni:
24 flanov sveta starsev, ravnateljica zavoda, Du$anka Mihalid Mali, pomoilnik ravnateljice Zvonko

Trstenjak, predstavnica predmetne stopnje Nevenka Gselman, vodja podruInice Alenka Primec in

pedagoginja Vesna Jelen Godunc.

Odsotnl:
Odsotnost so opravidili predstavniki star$ev 6.a, 9.b. in 9.c razreda, svojo odsotnost je opravidila tudi

predstavnica razredne stopnje Lid'rja Vinter, odsotni pa so bili 5e predstavniki star$ev 1.b, in 3,b.

razreda,

Dnevni redl

1. Pozdrav in pregled prisotnosti ter potrditev duevnega reda

2, Potrditev zapisnika pretekle seje

3. Potrditev soznama DZ in cen delovnih zvezkov za Solsko leto 202112022

4, Pregled realizacije dela in vzgojno delovanje

5. Novosti v Solskem lett:2021122

6. Razno

Tolka 1: Preglad prlsotnostl ln uuotovltev rklenEnostl

Predsednik sveta star5ev ie preveril prisotnost in ugotovil, da je seja skbpena,

SKLEP 3T, 1:
Clanl sveta star5ev so soglasno, s 24 glasovl ZA potrdlll dnevnl red 4. seJe sveta starlev.

ToEka 2: Potrdltev zaplsnlka pretekle sele

Zapisnik 3. seJe sveta starlev je bil predstavnikom starlev poslan preko elektronske po$te,
predstavniki sveta star5ev so ga pregledali in nanJ nlso podali pripomb, zapisnik so soglasno
potrdlll.

SKTEP 5T. Z:

f,lanlsveta starlev so soglasno, s 24 glasovi ZA potrdlll zaplsnlk 3.seje sveta starlev.



Tolka 3: PotrSlitev sgznarna DZ ln nabav[E cene delovnlh aezkov za Bolskqleto 202112022

predssdnik sveta star$ev je seznanil predstavnike star$ev s kompleti delovnih arezkov in nabavnimi

cenami leteh po posambznih razredih za Solsko teto 2021/2022. Svet star$ev potriuie sgznam

delovnih zvezkov in skupno nabavno ceno delovnih zvezkov za posamezni razred za $olsko leto

202112022,

Seznam dslovnih arezkov za loleko leto 202{f2022:

Lrazred:
NgVl PRIJATELJI - MATEMATIIfi 1. samostojnidelovni zvezek za matematiko v l.razredu osnovne

$ole, 3 deli R0KUS-KLETT
cena 14,00 €, delovne arezke nabavl lola.

2.razred:

NOV| PRIJATELJI - MATEMATIKA 2 , samostoini delovni zvezek za matematiko 2, razred osnovne

$ole, 3 deli ROKUS-KLETT cona 15,00 €, delovne arezke nabavl lola,

NOVI PRIJATELJI - SL0VENS0INA 2 , samostojnidelovnizvezek za sloven5tino 2, razred osnovne

$ole, 2 dela ROKUS-KLETT cena 15,00 €, delsvne nrerke nabavl 5ola.

3.razred:
NOVI PRIJATELJI - MATEMATIKA 3 , samostojni delovni aezek za matematiko 3. razred osnovne

$ole, 3 deli ROKUS-KLETT cena 15,00 €, dalovne wezke nabavlSola.

NOV| PRIJATELJI - SL0VEN$0INA 3 , samostoJnidelovnizvezek za sloven$eino 3. razred osnovne

$ole, 2 dela ROKUS-KLETT cena 15,00 €, delovne arezke nabavi iola,

4.razred:

RAD0VEDNIH PET 4 samostojni delovni zvezek za sloven${ino-Jezik v 4. razredu osnovne Sole

(2 dela), R0KUS-KLETT cena 15,00 (
RADOVEDNIH PET 4 samostoJnl delovni aezek za matematiko v 4. razredu osnovne $ole
(4-je deli), R0KUS- KLETT cena 19,00 €
YOUNG EXPL0RERS 1, delovni zvezek za angle$Cino v 4. razredu osnovne $ole,

MKT cena 16,00 €
Skupna nabavna cene DI: $0,00 €

Delovnlzvezek za neobveznl izblrnl predmat- nem3dina
ICH UND DEUTSCH 1 NEU, delovni zvezek za nem$Cino, kot prvi tujjezik v 4. razredu osnovne $ole
ZALOZBA oBZORJA cena 15,90 €
Skupna nabavna cona z DI za neobvezni izbirnl predmet nem$Una: BS,g0 €

5.razred
RADOVEDNIH PET 5 samostojni delovni evezek za sloven$Cino - Jezik v 5, razrsdu osnovne Sole
(2 dela), R0KUS-KLETT cena 16,00 €
SVET MATEMATICNIH eUoeS 5 delovnl zvezek za mat. v 5, raaedu osnovne $ole,
DZS cena 18,20 €
HAPPY STREET 2, New Edition, delovni zvezek za angle$iino v 5. raaedu osnovne Sole,
MKI cena 15,90 €
Skupna nabavna cena DZ: 50,10 €



DElovni zvezek za neobveznl izbirni predmet - nem$6ina

Frima-tos gehts! Deutsch fur Kinder, Band 1 Arbeitsbuch mit AudiuCD und Stickerbogen, delovni

zvezek v 4,lazredu za neobvezni izbimi predmet nem$dina,

ZALOZBA CORNELSEN CENA 9,99 €

Kupijo samo uoenci, ki bodo v Solskem lelu 2021122 prv_id obiskovali neobvezni izbirni_qpdmet

n.*il0inr. U6enci, ki so v Solskem letu 2020/21 2e obiskovali neobvezni izbimi predmet nem5dina, ga

$,fifll rrbavna cena zDZzaneobvezni izbirni predmet nem$[ina: 60,09 €.

6,razred

SL9VEN$O INA 6, 1, del sarnostojni delovni zvezek za sloven$eino-jezik v 6. razredu osnovne $ole

MKZ cena 8,90 €
SLSVENSCINA 6, 2, det samostojni delovni zvezek za sloven$ilin+jezik v 6. razredu osnovne $ole,

MKZ cena 8,90 €
PROJECT 1, 4. izdaja, udbenik za angle$dino v 6, razredu osnovne 3ole, MKI cena 21,00 €

PR0JECT 1, 4. izdaja, delovni zvezek s CO-Jem za angle56ino v E.razredu osnovne $ole, cena 18,90 €

FRAVA TEHNIKA 6, u6ni komplet z delovnimi listi s praktitnim gradivom in kodo z dostopom do

brezplafnega e-udbenika, ROKUS-KLETT cena 19,20 €

Skupna nabavna cena DZ: 76,90 €

7. razred

SI0VENSe INA 7, 1, del (PRENOVLJENO) samostojni delovni zvezek za sloven$dino-jezik v T,razredu

osnovne $ole, MKZ cena 8,90 €
SLOVENSOINA 7, 2. del (PRENOVLJENO) samostojni delovni zvezek za sloven$dino-jezik v T.razredu

osnovne Sole, cena 8,90 €
PROJECT 2,4,izdaia, uebenik za angte5dino v 7, razredu osnovne $ole, MKI cena 21,00 €
PROJECT 2,4.izdaja,delovni zvezek s CD-jem za angle5dino v T.razredu osnovne 5ole, cena 18,90 €
PRAVA TEHNltfi 7, ueni komplet z delovnimi listi s praktienim gradivom in kodo z dostopom do

cena 19,20 €

DZ za obvezni izbirni predmet. nem5iina
GENI@L KLICK A1 delovni zvezek s CD-jem za nem$6ino v 7, razredu, cena 14,99 €
Skupna nabavna cena z DZza obvezni izbirni predmet 91,89 €

8. razred

SLOVENS0 INA 8, 1. del samostojni delovni zvezek za sloven$eino-jezik v 8, razredu osnovne Sole,
MKZ cena 8,90 €
SL0VEN$0[NA 8, 2. del samostojni delovni zvezek za slovenSdino-jezik v 8. razredu osnovne sole,
MKZ cena 8,90 €
PROJECT 3, 4. izdaja, udbenik za angle$Eino v L razredu osnovne 5ole, MKT cena 2{,00
PR0JECT 3, 4. izdaja, delovni zvezek s CD-jem za anglesdino v S,razredu osnovne Sole, cena 18,90 €
PRAVA TEHNIKA B, uini komp]et z delovnirni listi s praktidnim gradivom in kodo z dostopom do
brezpladnega e-udbenika, ROKUS-KLETT cena 19,20 €
Skupna nabavna cena DZ: 76,90 €

DZ za obvezni izblrni predmet - nem5tina
GENI@L KLICK A2, delovni zvezek s cD-jem za nem$eino v B, razredu, cena 14,gg €



Kupijo samo u6enci, ki bodo v $olskem Ielu202122prvi0 obiskovaliobvemi izbimi predmet nem$Cina.

Uebnci, ki so v $olskem letu 2020/21 ie obiskovali obvezni izbimi predmet nem$Cina, ga 2e imaio.

Skupna nabavna cena z DZnobvezni izblrni predmet 91,89 €

9.razred:
SLOVEN$IINA g, 1. del (prenovljeno) samostojni delovni zvezek za sloven$Eino'iezik v 9. r:azredu

osnovne $ole, Ml(Z cena 8,90 €

SLOVEN$IINA g, 2. del (prenovljeno) samostojni delovni arezek za sloven$CinoJezik v 9. razredu

osnovne Sole, Ml(Z cena 8,90 €
PROJEST 4, 4. izdaia, udbenik za angb$eino v L razredu osnovne Sole, MKI cena 21,00 €
pROJECT +, 4, izOaja, delovni zvezeli s C&jem za angle$eino v g.razredu osnovne 5ole, cena 18,90 €

Skupna nabavna cena DZ 57,70 €

DZ za obvezni izbirni predmet - nemlClna
GENI@L KLICK A2, delovni arezek s CD-jem za nem5dino v 8. razredu, cena 14,99 €

Kupijo-samo udenci, ki bodo v $olskem lelu2021f22prvi0 obiskovali obvezni izbimi predmet nem50ina'

Udenci, kiso v Solskem le$2020t212e obiskovaliobvezniizbirnipredmet nemS6ina, ga te imalo.

Skupna nabavna cena z DZzaobvezni izbirnl predmet 71,69 €

Seznam potrebnih delovnih zvezkov za posamezni razred predlaga strokovni aktiv za posamezni razred

oz, predmet na podlagi strokovne presoje in ga preda navnateljici v vpogled in potrditev.

SKLEP 5T. S:

Svet stariev se seznanl s seznamom DZ ln s skupno nabavno ceno delovnlh arezkov za

posamezni razred za iolsko leto 202112022 in soglasno potrdi $eznam delovnlh atezkov za

Solsko leto 202112022 za vsak posamezni razred.,

6anl sveta star5ev so soglasno, s 24 glasovl zA potrdlll sernam delovnlh arezkov za $olsko

leto20fiEA22,

Todka 4: Preoled realizac[e dela in vzgoino delovanle

Ravnateljica zavoda je povedala, da realizacija dela v tem Solskem letu, ki ga je prav tako zaznamovala

epidemiji korona virusa izvedena skoraj v ieloti, seveda ob upo$tevanlu vs6n navodil MIZS in NIJZ.

Udenci so se z veseljem vmili v Solo in pouk v Zivo je ponovno zaiivel, eeprav je bilo potrebno veliko

truda, da je pouk stekel normalno, Pravila $olskega reda so se 3x dopolnjevala in posodabljala glede

na dano situacijo in navodila, veljati so zadela nova pnavila, ueenci so omejeni na svoj razred, ni skupnih

drutenj v jedilnici in po hodnikih, pove6alo se je sodelovanje med u6enci, razredniki in star$i,

0b zakljueku Solskega leta bodo uditelji podali temeljito evalvacijsko porodilo ocene za posamezni

predmet, o pomanjkljivostih znanja, ki so jih opazili pri ufuncih, sedaj ko pouk poteka v $oli, Zavedati
pa se je potrebno, da ocene niso odraz dejanskega znanja otrok, vendar se vse lahko nadoknadi, velilro

ved truda bo potrebno vlo2iti v psiho-fizidno zdravje otrok, kar bo verjetno trajalo dosti dalje in bo
potrebno vlo2iti veliko truda na obeh straneh. Slaba stran $olanja na daljavo je pomanjkanje

medsebojnih stikov, nenadomestljivo je u6enje v Zivo in stik uditelja z u6encem. V tem 6asu so se
pojavile tudi ranljivej5e skupine otrok, starii so bili v veliko oporo, kljub obremenjenosti in za to jim gre

vsa zahvala, Pozitivna stran $olanja na daljavo pa se je pokazala v dobri povezanosti in sodelovanju
tako uditeljev kot udencev med sabo, pri u6encih se je pokazal razvoj vrednot, predvsem skrb za
drugega.



Do konca Solskega leta se bodo realizirale skoraj v celoti tudi Sole v naravi, ki so bile odobrene s strani

MIZS, razen plavalnega tedaja v 3. razredu.

Tudi to Solsko leto so potekala razlidna tekmovanja, udeleZba udencev je bila velika in na njih so udenci,

kljub vsemu dosegli izjemno dobre rezultate, od zlatih priznanj, srebrnih in bronastih, tako na drZavnem

nivoju kot Solskem.

Na Soli je v zaeetku meseca maja potekalo Nacionalno preverjanje znanja-NPZ za 6. in 9. razrede iz

predmeiov Matematika, Sloven5dina, tuj jezik- Angle5dina in Sporta. NPZ je bil izveden po vseh strogih

navodilih NIJZ, udeleZba udencev je bila pri vedini predmetov 100 %, kar je izredno pozitivno, Rezultate

bo RIC posredoval Solam v zadetku meseca junija in od takrat bo omogoden tudi vpogled v udendeve

rezultate.
Na Soli smo izdali tudi Solsko glasilo MlK, kjer so se udenci predstavili s svojimi zapisi, izdelki in

ustvarjanji, v zapisih je marsikateri udenec opisal svoje obdutke, strahove, podutje glede na situacijo, v

kateri so preZiveli velik del tega Solskega leta.

Pedagoginja Vesna Jelen Godunc je predstavnikom sveta starSev predstavila porodilo o vzgojnem in

preventivnem delovanju Sole v teko6em Solskem letu, kjer je najvedji poudarek na prizadevanju, da bi

se udenci naudili odgovornosti, tako do sebe in drugih. Trudimo pa se okrepiti sodelovanje in zaupen ter

odprt odnos s star5i, kar se je zelo obrestovalo v novih okoliSdinah Solanja na daljavo.

lzvedenih je bilo kar nekaj preventivnih delavnic kot na primer: predstavitev vamih Solskih poti,

vkljudevanje v prometu, vedenje na javnih prevoznih sredstvih, objave na socialnih omreZ'tj (slikanje,

snemanje) za 9. razrede je bil letos, sicer v malo drugadni obliki izveden projekt <Z glavo na zabavo<.

Uspelo nam je realizirati en star5evski veder z naslovom >Zdravi moZgani, zdravi otroci<, ki ga je

izvedel g, Jani Prgid in je imel ved kot 400 ogledov, Tudi za uditelje in ostalo strokovno osebje sta bila

izvedena dva predavanja na temo Udenci s dustveno vedenjskimi motnjami in Psihosocialna pomod

otrokom ob vrnitvi v 5olo. Strokovni delavci na Soli pa ugotavljajo, da se udenci dobro odzivajo na vso

situacijo, vendar potrebujejo vodenje, svetovanje in podporo odraslih.

SKLEP ST. I:
tlani sveta starSev so soglasn o, s 24 glasovi ZA potrdili seznanitev z Zakljudnim porodilom

2020121s pregledom realizacije dela in vzgojnim delovanjem.

Todka 5: Novostiv 5olskem letu 202112022

Ravnateljica zavoda je Svet star5ev seznanila z novostmi, ki prihajajo. Na Soli bo v Solskem letu

2021122 30 oddelkov, Solski koledar je pripravljen, na Soli bodo 5e naprej potekali projekti, ki so 2e v
preteklem letu, razlidne preventivne delavnice, predavanja in organizirala se bodo tekmovanja, ki so
dodana vrednost udenju ter vrednota in motivacija udencem.

V za6etku Solskega leta 2021122 v mesecu septembru se bo izvedel plavalni tedaj za udence 3.

razredov na bazenu v Ru5ah,

Termini za Sole v naravi v organizacfli CSOD v prihajajodem Solskem letu za udence 3., 5, 6, . in L
razredov so potrjene, z lokac'rjami, ki smo jih dobili smo zadovoljni, 7. razredi pa bodo smodarsko Solo
imeli na Pohorju - TISA,
Prav tako imamo potrjene enodnevne izlete po Sloveniji, saj za tujino 5e ni danih pogojev.
Ravnateljica je seznanila predstavnike starSev o pripravah dograditve iole, vedina dokumentacije je Ze
pripravljena.

S strani obdine MiklavZ je bil potrjen datum zadetka gradnje 24.06.2021 in dokondanje v mesecu
avgustu, sprejemljivo bo Se vedno v prvi polovici septembra, v kolikor bi iz objektivnih razlogov pri5lo do
zamika,

Ravnateljica pa je tudi seznanila predstavnike star5ev, da bo v primeru nedograditve udilnic pohebno
organizirati dvoizmenski pouk za nekaj razredov.



Na zunanjih straneh Sole se ie izvedla postavitev video nadzora - kamere, teh kamer je sedai 6. in bodo

omogo6ale snemanJe dogajinje okoli $ole, ker se je v zadnJih latih izredno pove[al vandalizem na

samim objektu $06 in v-nieni okolici. $ola Je izdalbla in izdala Pravilnik o u uporabi video nadzora,

uporabi posnetkov in oznadlla objekt $ole z nalepkami,

SKLEP $T. S:

tlanl sveta star$ev so soglasno, s 24 glasovl ZA potrdlll sernanltev r pragledom novottl v

$olskem letu2021l22.

Todka 6: Razno
Predstavnik 9. a razreda je vpra$al glede organizacije valete za zakljuene razrede. Ravnateljica

pojasni, da bo valeta organizirana v skladu z vsemi navodili in priporo0ili glede izvedbe, potekala bo

15.06.2021 s pri[etkom ob 17. uri v ve0namanski dvorani s programom in podetitvijo sprideval.

Prireditev bo predvidoma trajala cca 2 uri.

Predstavnico 5, c razreda je zanimalo ali so 2e oz. kdajbodo udenclS razredov razdeljeni p razredih,

Ravnateljica pove, da se bodo razrediformiralimed 10.-15. jun$em, udencibodo o tem obve$eeni.

Predstavnica 1.a razreda je vpra$ala, ali Sola organizira varstvo otrok v [asu poletnih poeitnic.

Ravnateljica pove, da na $oli ni organiziranega varstva otrok in da se mogode star5i obrnejo z vpra$anji

na obdino, kjer je organizlran proJekt rHura, prosti Casc in sicer prvi in zadnji teden v dasu poditnic.

Predstavnica 3, c razreda pa je vpra$ala, glede $olske prehrane, ki bi naj bila nezdrava, preved

mine$ter, postrelena hladna, ni motnosti dobiti repete ter da okoci prihajajo domov laeni. Ravnateljica
pojasni, da se $ola trudi ponuditi otrokom raznovrstno hrano, vendar glede na opalanJa, koliko hrane
gre v smeti, se lahko ugotovi, da otroci ne jedo vsega, spreminjanje odnosa do hrane pa se mora za6eti
v domadem okolju.
Predstavnik 9.a razreda se je zahvalil vsem u0iteljem ter celotnemu kolektivu za trud in uspe5no delo v
vseh teh devetih letih,
Na koncu seje pa je ravnateljica povedala nekaj besed o prostovoljnem samotestiranju udencev na
domu za ueence 3,V10 in predstavila komplet za samotestiranje,

0b zakljudku seje se je ravnateljica vsem predstavnikom sveta star$ev zahvalila za sodelovanje in
udelelbo na vseh sejah sveta star$ev v leto$njem Solskem letu in jlm zalelivse lepo $e naprej,

Predsednik sveta star$ev se je zahvalil za udelelbo in seJo zaklju0il ob 19.00,

Zaplsala Predsednlk sveta starlev :

Tomal Gvardjantl6

ry
KraJnc

/trqr,


