Z A P I S N I K
9. redne seje Sveta šole
v zbornici šole v četrtek, 21. 02. 2019, ob 18. uri

Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole, ravnateljica in pomočnici ravnateljice, računovodski servis ga.
Damjana Dvanajščak
Prisotni: Petra Dermota, Nuša Poljanec, Lidija Vidic, Evgenija Vuzem, Samo Sitar, Iztok Pesrl, Maša
Miklavčič, Branka Trpin, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnici ravnateljice Petra Tonejc in Helena
Vojvoda, Damjana Dvanajščak
Odsotni: Tina Burja, Alenka Korošec
Opravičeno odsotni: Irena Soklič
Predsednica Sveta šole (v nadaljevanju ga. Petra Dermota) je pozdravila vse prisotne in povedala, da
imamo še eno pomočnico ravnateljice go. Heleno Vojvoda, ter da so bili s strani Občine Bled imenovani
v Svet zavoda novi predstavniki.
Predlagani dnevni red je bil sprejet in je sledeč:
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sprejetih sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika prejšnje seje.
2. Predstavitev in sprejem letnega poročila šole.
3. Predstavitev učno vzgojnega dela v preteklem obdobju.
4. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice.
5. Sprejem sprememb hišnega reda.
6. Razno.
AD 1)
Vsi sklepi so bili realizirani.
Sklep št. 1: Zapisnik 8. redne seje Sveta šole je sprejet.
AD 2)
Ravnateljica je najprej pojasnila, da imamo na daljši bolniški odsotnosti računovodkinjo, tako da imamo
sedaj, v času njene odsotnosti, računovodski servis in da bo računovodsko poročilo predstavila ga.
Damjana Dvanajščak - DM Konto. Nato je predstavila letno poročilo za leto 2018 (gradivo je bilo
dosegljivo na spletni strani).
Računovodsko poročilo je predstavila ga. Damjana Dvanajščak.
Sklep št. 2: Letno poročilo šole za leto 2018 je sprejeto.
AD 3)
Učno vzgojno delo v preteklem obdobju je predstavila pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc. Dnevi
dejavnosti in šole v naravi se realizirajo po načrtu. Predstavila je dosežke naših učencev s tekmovanj, ki
so se zaključila.

AD 4)
Ocena delovne uspešnosti ravnateljice (vodstvo je v času glasovanja zapustilo prostor): Petra Dermota
je vsem prisotnim predstavila kriterije ocenjevanja.
Sklep št. 3: Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost za leto 2018.
AD 5)
Petra Dermota je predstavila spremembe hišnega reda. Dokument je bil zastarel in smo samo odpravili
neskladja.
Sklep št. 4.: Hišni red je sprejet.
AD 6)
Predstavniki Občine so se strinjali z obveščanjem po elektronski pošti. Petra Dermota je opomnila vse
prisotne na sprejeti sklep, da je potrebno prisotnost oz. odsotnost na seji javiti s povratno elektronsko
pošto.
Predstavnik Občine Bled g. Iztok Pesrl je povedal, da je predviden začetek sanacije šole v letu 2021. Po
tem sedaj potrjenem projektu naj bi se istočasno lotili tudi prenove telovadnic.
Povedal je še, da je direktor občinske uprave g. Matjaž Berčon prosil, da se ga povabi na prihodnjo
sejo, da bo lahko obširneje predstavil vse aktivnosti, ki potekajo v zvezi z prenovo šole. Nabavo novega
kombiniranega vozila podpirajo, vendar pa se nagibajo k nabavi električnega vozila, v kolikor je to
izvedljivo (če obstaja kombi v takšni verziji). Ravnateljica je povedala, da imamo s kombijem občasno
tudi daljše vožnje (npr. Maribor), tako da je domet takega vozila tudi pomemben.
Prisotne je zanimalo, kaj bo sedaj s sanitarijami na šoli, glede na to, da se je prenova zamaknila za eno
leto in da so zares v slabem stanju (predvsem odtoki in smrad, ki se širi zaradi njih).

Seja je bila končana ob 19.10 uri.
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