Zapisnik
2. seje sveta staršev Osnovne šole Breţice, ki je bila 28. 2. 2011 ob 17. uri v zbornici Osnovne
šole Breţice.
PRISOTNI: Duša Najvirt Jeličič (1. a), Aleksander Bratanič (1. c), Marko Ţičkar (2. a), Ţarko
Janković (2. b), Mojca Hasičić (2. c), Sergeja Šinko (3. a), Tanja Gregel (namesto Mojce Suban
Ambroţ) (3. b), Renata Bibič (3. c), Mojca Vesel Radić (3. d), Boštjan Kek (4. a), Nataša Resnik
(4. b), Alenka Černelič Krošelj (4. c), Sonja Ogorevc (5. a), Natalija Koprivnik (5. c), Mojca
Florjanič (6. a), Barbara Les (6. b), Alenka Drobnič (6. c), Nataša Nikolič (6. d), Polona Brenčič
(7. a), Irena Detiček (7. c), Robert Štavber (7. d), Elica Tomše (8. a), Tatjana Preskar (8. b),
Bojan Urek (8. c), Dušan Blatnik (9. a), Bojana Vogrinc (9. b), Boris Geršak (9. c), Rebeka
Gašparin (4., 5., 7. OŠPP).
Odsotni: Karmen Šinko (5. b), Andreja Štukelj (1. b), Danica Radošević (7. b), Elica Tomše, tj.
nova predstavnica namesto Kristine Lukeţ (8. a), Marija Škrlec (8., 9. OŠPP).
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 1. seje
2. Pregled dnevnega reda 2. seje
3. Poročilo šolskega sklada
4. Poročilo o uspehu učencev po prvi ocenjevalni konferenci in o realizaciji ur DSP
5. Šole v naravi in tečaj plavanja – realizacija v šolskem letu 2010/2011 in predlog
organizacije za šolsko leto 2011/2012
6. Analiza NPZ v letu 2010 in izvedba v letu 2011
7. Program dela do konca šolskega leta
8. Soglasje staršev k predlogu o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za OŠB za šolsko leto
2011/2012 (knjiţničarka Lidija Geršak)
9. Mednarodno sodelovanje:
- obisk učencev OŠ Dobřany na OŠ Breţice (12.–15. maj 2011),
- obisk učencev iz OŠ Ivana Cankarja Zagreb (13. maj 2011),
- obisk učencev Češke dopolnilne šole Češke besede Zagreb, ki deluje pri Osnovni šoli
Silvija Strahimira Kranjčevića v Zagrebu (13. maj 2011),
- obisk članov Sveta slovenske nacionalne manjšine mesta Zagreba (13. maj 2011),
- zaključek mednarodnega projekta Comenius (Dunaj, 29. 5.–1. 6. 2011).
10. Razno:
- valeta 2011,
- šolska prehrana (informacija izvajanju Pravil o šolski prehrani skupaj z navodili o
postopkih subvencioniranja OŠB, projekt Jabolko).

Predsednik sveta staršev Bojan Urek je pozdravil navzoče in pričel sejo. Povabil je pomočnico
ravnateljice Nevenko Sreš, da predstavi zapisnik prejšnje seje.
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K 1.
Pomočnica ravnateljice Nevenka Sreš je pozdravila navzoče člane in prebrala zapisnik 1. seje
sveta staršev. Opravičila se je zaradi napake, na katero je opozorila članica sveta staršev Mojca
Vesel Radić. Njeno ime je bilo namreč izpuščeno med prisotnimi udeleţenci 1. seje sveta staršev,
pripombo pa je podala še Bojana Vogrinc (v zapisniku je bilo pomotoma zapisano Bojan
Vogrinc).
Pri 9. točki zapisnika je Nevenka Sreš pozvala ravnateljico k obrazloţitvi sprememb, ki smo jih
predlagali na 1. seji sveta staršev dne 29. 9. 2011 v zvezi s pravilnikom o šolski prehrani (Pravila
o šolski prehrani skupaj z navodili o postopkih subvencioniranja). Ravnateljica je povedala, da
šola ne izvaja sprememb pravilnika, ki smo jih predlagali in sprejeli na 1. seji sveta staršev in 9.
seji sveta zavoda, in sicer zaradi informacije, da bo pristojnost prehrane s 1. 9. 2011 prešla z
Ministrstva za šolstvo in šport na drugo pristojno ministrstvo. Predvidevamo, da bomo takrat
dobili tudi nova navodila. Da pravilnika ne bi prepogosto spreminjali in zbujali nejevolje pri
uporabnikih, smo se odločili, da ga bomo ohranili v isti obliki, kot je bil sprejet dne 7. 6. 2010 in
je začel veljati 1. 9. 2010.
Ravnateljica je še povedala, da je šola za projekt Jabolko v februarju ponovno zaračunala na
poloţnicah po 1 EUR – saj smo za nakup jabolk ţe porabili sredstva, ki smo jih zbrali v
preteklem obdobju.
SKLEP 1
Zapisnik 1. seje je bil s podanimi obrazložitvami in dopolnitvami potrjen brez pripomb.
K 2.
Predsednik sveta staršev Bojan Urek je prebral predlagani dnevni red.
SKLEP 2
Svet staršev Osnovne šole Brežice je potrdil dnevni red.
K 3.
Poročilo o izvajanju šolskega sklada je podala Jadranka Čabraja. Povedala je, da je bilo dne 31.
12. 2010 stanje na transakcijskem računu 3.067,48 EUR. Večjih odhodkov v šolskem letu
2010/2011 ne pričakujemo več, saj so skoraj vse šole v naravi ţe zaključene. Ker smo z denarjem
dobro gospodarili, smo lahko ugodili še večjemu številu prošenj po pomoči kot v preteklih letih.
Del zneska so v sklad prostovoljno prispevali starši. 21 oddelkov je ţe zbralo denar, ostali pa
bodo to storili do konca šolskega leta. Ravnateljica se je vsem zahvalila za zbrana denarna
sredstva.
SKLEP 3
Svet staršev je soglasno potrdil poročilo šolskega sklada.
K 4.
Jadranka Čabraja je podala poročilo o uspehu učencev po prvi ocenjevalni konferenci in o
realizaciji ur dodatne strokovne pomoči. 27 učencev je bilo negativno ocenjenih iz enega ali dveh
predmetov. Uspešnost vseh učencev, ki so številčno ocenjeni, je bila 94,12%. Učni uspeh v 6.
razredu je bil 97,8%, v 7. razredu 91,9% – sedem učencev je bilo negativno ocenjenih –, v 8.
razredu 92,4% – sedem negativno ocenjenih – in v 9. razredu je bila uspešnost 81,3% oziroma
negativno oceno ima 12 otrok. Poudarila je, da namenja šola otrokom veliko časa in jim nudi
pomoč v obliki individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči in dopolnilnega
pouka. Prav tako pa se posveča tudi učencem, ki izstopajo v pozitivnem smislu in so evidentirani
kot nadarjeni.
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Ravnateljica je povedala, da je ob polletju šolski uspeh vedno slabši kot ob koncu šolskega leta.
Skrb zbujajoče pa je dejstvo, da nekateri učenci neredno pišejo domače naloge, kar se odraţa tudi
v njihovem znanju. Na šoli si prizadevamo, da bi pri učencih dosegli izboljšanje delovnih in
učnih navad. Teţavo vidimo tudi v »kampanjskem« učenju, saj se veliko učencev uči le ob
napovedanem ocenjevanju.
Pedagoginja Ivanka Stojanović je podala poročilo o izvedbi ur dodatne strokovne pomoči. V
šolskem letu 2010/2011 ima 53 učencev dodatno strokovno pomoč, izvaja jo 31 učiteljev.
Trenutno izvajamo na šoli 178 ur dodatne strokovne pomoči tedensko. Probleme imamo z
zagotavljanjem ustreznega kadra (logoped, defektolog). Dve delavki se zato ob delu izobraţujeta
na Pedagoški fakulteti v Kopru.
SKLEP 4
Svet staršev je soglasno sprejel poročilo o uspehu učencev po prvi ocenjevalni konferenci in
o realizaciji ur dodatne strokovne pomoči.
K 5.
Pomočnica ravnateljice Darja Mandţuka je podala poročilo o realizaciji šole v naravi. Šole
naravoslovja, ki je potekala v Bohinju, se je udeleţilo 150 učencev 7. in 8. razreda. Cena na
udeleţenca je bila 102,32 EUR. Učenci 3. razreda so se udeleţili šole v naravi v Domu Čebelica,
Čateţ pri Trebnjem. Cena na učenca (80 učencev, od katerih so imeli trije subvencionirano ceno)
je bila 54,61 EUR. Za zimsko šolo v naravi, ki se je odvijala v času od 31. 1. 2011 do 4. 2. 2011
za učence 6. razreda na Pohorju, cene še nismo oblikovali, saj še nismo prejeli vseh računov. Šole
se je udeleţilo 80 učencev.
V marcu bodo imeli učenci 1. razreda plavalno opismenjevanje s cilji prilagoditve učencev na
vodo, izgube morebitnega strahu pred vodo in drsenja na vodi.
SKLEP 5
Svet staršev je soglasno sprejel poročilo o izvedbi šol v naravi in o napovedi izvedbe tečaja
plavanja v šolskem letu 2011/2012.
K 6.
Analizo nacionalnega preverjanja znanja za šolsko leto 2010/11 je podala psihologinja Jadranka
Čabraja. Doseţki naših učencev (devetošolci, šestošolci) so bili pribliţno enaki doseţkom
slovenskega povprečja. Za učence šestega razreda je bila udeleţba prostovoljna, za devetošolce
pa obvezna. Enako bo tudi v letošnjem šolskem letu. Učenci devetega razreda bodo imeli
preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in iz predmeta, ki ga vsako leto za posamezno šolo
določi minister za šolstvo. Letos se bo NPZ udeleţilo 100% devetošolcev in 73 (83%)
šestošolcev.
SKLEP 6
Svet staršev Osnovne šole Brežice je soglasno potrdil analizo NPZ za šolsko leto 2010 in
sprejel na znanje informacijo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2010/2011.
K 7.
Aktivnosti učencev do konca šolskega leta je predstavila ravnateljica. Povedala je, da bomo v
marcu organizirali fotografiranje otrok; izvajalec je bil izbran ţe lani. 10. 3. 2011 bo izvedena
predstava Moja zgodba pod mentorstvom Marjance Pečar, 14. 3. 2011 pa se bodo učenci šole
udeleţili tekmovanja gledaliških skupin. Učenci 9. razredov ţe imajo plesne vaje za zaključno
prireditev – valeto. Zaradi rezervacije prostora bi se bilo potrebno v čim krajšem času odločiti za
kraj valete.
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SKLEP 7
Svet staršev Osnovne šole Brežice je soglasno potrdil program dela do konca šolskega leta.
K 8.
Knjiţničarka Lidija Geršak je povedala, da Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada določa, da
dajo starši soglasje o ceni delovnih zvezkov. Pojasnila je, da bodo dobili starši v začetku junija
seznam delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto, prav tako tudi naročilnico za učbeniški sklad
– izpolnjeno in podpisano morajo vrniti šoli.
Sklep 8
Svet staršev je soglašal s predlogom o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za OŠB za
šolsko leto 2011/2012.
K 9.
Poročilo o mednarodnem sodelovanju je podala Nevenka Sreš. Povedala je, da je bil v oktobru
2010 folklorni festival, učitelji so se udeleţili dveh srečanj v okviru projekta Comenius, OŠB pa
bo od 13. do 15. maja gostila učence iz OŠ Dobřany.
Sklep 9
Svet staršev je soglasno sprejel poročilo o mednarodnem sodelovanju.
K 10.
Ker je bila točka razno (valeta 2011 in šolska prehrana) ţe obravnavana, je ravnateljica
izpostavila problem prometne varnosti v neposredni okolici šole. Povedala je, da je šola dne 28.
2. 2011 prejela klic gospe, ki stanuje v neposredni bliţini šole; ta je povedala, da je zjutraj (pred
poukom) z glasnim posredovanjem preprečila nesrečo. Ravnateljica je izpostavila, da se je
prometna varnost v okolici šole poslabšala predvsem v jutranjih urah, ko starši vozijo otroke v
šolo, saj ne upoštevajo pravil, s tem pa ogroţajo druge udeleţence v prometu. O tem smo
obvestili tudi PP Breţice in jih zaprosili za pomoč.
Sklep 10
Svet staršev je sprejel sklep: na Občino naj se pošlje pobuda, da bi se skupaj z dograditvijo
športne dvorane uredil tudi cestni promet v okolici šole in bodoče športne dvorane.
Seja se je zaključila ob 18.30.

Zapisala:
Boţena Šober

Predsednik sveta staršev:
Bojan Urek
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