Številka:
Datum:

900-1/2016-8
9. 6. 2016

ZAPISNIK
3. redne seje Sveta šole OŠ Cerklje ob Krki, ki je bila v četrtek, 9. 6. 2016 v
zbornici OŠ Cerklje ob Krki
Začetek: 16.00
Prisotni: Nena Udovič, Franc Butara, Matej Baznik, Aleksander Gajski, Katja Mladkovič, Janja Leskovar,
Urška Jekler, Tanja Lekić, Martina Gramc, dr. Stanka Preskar, Helena Žokalj
Opravičeno odsotni: Jernej Kostrevc, Katja Mavrin
Tanja Lekič ob uvodnem pozdravu ugotovi sklepčnost.
V nadaljevanju predstavi dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 5. in 6. dopisne seje.
2. Soglasje k osnovnemu, razširjenemu oziroma nadstandardnemu programu s sofinanciranjem
staršev.
3. Poraba namenskih sredstev.
4. Informacije in dogovori.
Sklep št. 900-1/2016-8-1: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo predlagan dnevni red.
K 1. točki: Zapisnika 5. in 6. dopisne seje sta bila posredovana skupaj z vabilom po elektronski pošti.
Ugotovljeno je bilo, da je na v zapisnikih dopisne seje potreben popravek, in sicer je bilo napačno
navedeno šolsko leto 2014/2015 namesto 2015/2016 v naslovu.
Sklep št. 900-1/2016-8-2: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo zapisnika 5. in 6. dopisne seje.
Sklep št. 900-1/2016-8-3: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo, da se pri vseh zapisnikih dopisnih
sej v šolskem letu 2015/2016 popravi šolsko leto v naslovu iz 2014/2015 v 2015/2016.
K 2. točki: Tanja Lekić pove, da je bilo danes po elektronski pošti poslano gradivo k tej točki. V
nadaljevanju preda besedo ravnateljici, dr. Stanki Preskar, ki predstavi osnovni, razširjeni in
nadstandardni program, ki bi potekal na lokacijah izven šole (v prilogi). Program je bil predstavljen tudi
na zadnji seji Sveta staršev. Predlog je bil s strani Sveta staršev potrjen. Pove še, da mora šola obvezno
ponuditi šolo v naravi. Nadstandardni program je v celoti plačljiv s strani staršev. Vsi prijavljeni
programi so bili potrjeni s strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), razen »Dobro jem, malo
migam, dobro sem« za bodoče sedmošolce in vikend za nadarjene »morska raziskovanja in potepanja«.
Starši so opozorili, da je potrebno pregledati programe na istih lokacijah več let zaporedoma za iste
učence. Z učitelji so bili programi pregledani in bodo zapisani v Letni delovni načrt. Veliko dejavnosti je
možno izvesti v okolici šole, vendar se morajo otroci vseeno udeleževati tudi določenih aktivnosti zunaj
domačega okolja. Aktivnosti so delno sofinancirane tudi iz šolskega sklada. Tudi za vrtec (4-6 letni
otroci) je predvideno v naslednjem šolskem letu tridnevno bivanje v CŠOD. V primeru prenizke
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udeležbe otrok, se aktivnost odpove, saj je v nasprotnem primeru cena previsoka. Če se otrok ne more
udeležiti določene aktivnosti, ima pouk organiziran v šoli.
Janja Leskovar pove, da učitelji pri načrtovanju plačljivih dejavnosti, skušajo le-te razporediti skozi celo
leto, da se starše razbremeni.
Aleksander Gajski predlaga vnaprejšnje mesečno odvajanje določenega zneska.
Sklep št. 900-1/2016-8-4: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo predlagan osnovni, razširjen in
nadstandardni program OŠ Cerklje ob Krki v šolskem letu 2015/2016 (v prilogi).
K 3. točki: Ravnateljica pove, da ima šola na računovodskem kontu pasivne časovne razmejitve denar
v višini cca 20.000,00 €, in sicer zaradi preplačila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
za plače. Ker preplačilo v določenem času ni bilo poračunano, predvidevamo, kar smo tudi neuradno
izvedeli, teh sredstev iz strani MIZŠ ne bodo zahtevali nazaj. Finančna revizija je ugotovila pravilno
knjiženje teh sredstev na kontu pasivnih časovnih razmejitev. Ravnateljica je predlagala, da se ta
sredstva namenijo za izobraževanja, plačilo interesnih dejavnosti, zaposlovanja preko javnih del,
nadomeščanj, dodatnih začasnih zaposlitev. Če sredstva ne bodo porabljena v ta namen, ga bo
potrebno vrniti MIZŠ.
Aleksander Gajski predlaga sorazmerno porabo tega denarja po vseh triadah šole in v vrtcu, da imajo
vsi otroci korist od tega.
Ravnateljica pove, da je potrebno pri porabi upoštevati prednostne naloge šole.
Martina Gramc predlaga vključitev v izobraževanje tudi tehnični kader.
Aleksander Gajski predlaga finančno izobraževanja, saj meni, da se otroci ne zavedajo dovolj finančne
ne/odvisnosti. Posredoval bo elektronsko pošto s ponudbo.
Ravnateljica meni, da je pomembno nekomu omogočiti izobraževanje oziroma izpopolnjevanje, če je
to potrebno za nemoteno izvajanje določena programa oziroma pouka.
Franc Butara meni, da bo ravnateljica po svoji strokovni presoji pravilno razporedila porabo tega
denarja.
Sklep št. 900-1/2016-8-5: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo, da se denarna sredstva na
računovodskem kontu pasivne časovne razmejitve – neporabljena sredstva za plače MIZŠ (291100)
porabi za izobraževanja, plačilo interesnih dejavnosti, zaposlovanja preko javnih del, nadomeščanj,
dodatnih začasnih zaposlitev. O porabi zgoraj navedenega denarja bo glede na potrebe odločala
ravnateljica.
V Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2016/2017, ki bo predstavljen in podan v potrditev tudi
članom Sveta šole in Sveta staršev na 1. seji v šolskem letu 2016/2017, bo predlog porabe tega denarja
ločeno predstavljen.
K 4. točki: Ravnateljica pove sledeče:
- Analize rezultatov nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) še potekajo, tako, da bodo o rezultatih
člani Sveta šole seznanjeni naknadno.
-

Zaključna prireditev letošnjega šolskega leta bo, 24.6.2016, ob 10. uri v Kulturnem domu Cerklje
ob Krki.

-

Devetošolci imajo valeto 17. 6. 2016 v gostišču Kunst v Leskovcu pri Krškem.
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-

Za morebitno udeležbo staršev na predaji ključa devetošolcev je potrebno v Vojašnico Jerneja
Molana posredovati podatke staršev, ki se bodo prireditve udeležili.

-

Naslednje šolsko leto bi začenjali pouk ob 7. 30 uri, saj je večina otrok do te ure že v šoli. S tem bi
pridobili več časa za kosilo in učenci ne bi več zamujali k 6. uri. Zadnji avtobus pripelje ob 7.25 uri.
Vozni red avtobusa bi ostal enak, saj zadnji avtobus zjutraj pripelje učence v šolo ob 7.25 uri. Pove
še, da je v usklajevanju možnost šolskega prevoza učencev iz Velikih Malenc. Občina Brežice je
naročila študijo glede nosilnosti lesenega mostu v Cerkljah ob Krki.
Aleksander Gajski pove, da so stebri kritični.
Ravnateljica pove, da bo Integral Brebus Brežice v vsakem primeru zagotovil prevoz z naslednjim
šolskim letom.
Martina Gramc potrdi, da bi bilo 10 min dragocenih za lažjo izvedbo kosil. Ravnateljica bo vprašanje
o premiku začetka pouka podala tudi na seji Sveta staršev.

-

Podaljšano bivanje (OPB) bo v naslednjem šolskem letu v času kot ga potrebujejo starši (predvsem
tisti, ki delajo v oddaljenih krajih). Iz strani MIZŠ je bilo odobrenih 10 ur OPB manj kot lani. Če bi
zmanjkalo ur bo šola MIZŠ prosila za dodatne ure. Janja Leskovar meni, da bi v primeru možnosti
OPB do npr. 17. ure, marsikateri starš pustil otroka v šoli, čeprav dejansko ne potrebuje varstva.

-

Z naslednjim šolskim letom bo šola izvajala fleksibilno organizacijo pouka (strnjeno izvajanje pouka
predmetov) in s tem zmanjšanje število predmetov na teden.

-

Matej Baznik povpraša o možnosti za odprtje vrtca okoli 5. ure zjutraj, v primeru potrebe s strani
staršev.
Ravnateljica pove, da bi bilo o tej potrebi potrebno diskutirati na občinskem svetu oz. uskladiti z
ustanoviteljem, saj odločitev o tem ni odvisno samo od šole. To zadevo bo ravnateljica danes
izpostavila na odboru za družbene dejavnosti. V primeru potrebe po zgodnejšem odprtju vrtca je
potrebno na Občino Brežice poslati predlog nove sistemizacije. Šola vedno skuša rešiti morebitne
težave staršev po svojih najboljših močeh.

Zaključeno: 17.10

Zapisala:
Helena Žokalj
Poslovna sekretarka

Tanja Lekić
Predsednica Sveta šole

Priloge:
Vabilo
Lista prisotnosti
Predlog aktivnosti, ki jih bo šola izvajala, in so del osnovnega ali razširjenega programa, oziroma
nadstandarda šole
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