
Z  A  P  I  S  N  I  K 
2. redne seje Sveta šole 

preko videokonferenčnega sistema Microsoft Teams, 23.06.2021, ob 18. uri 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole 
Prisotni: Petra Dermota, Peter Zupan, Albina Svetina, Bernardka Bernard, Evgenija Vuzem, Petra Šolar 
Bavdaž, Adriana Kar, Marjeta Vodnjov, Iztok Pesrl, Branka Trpin,  ravnateljica Nataša Ahačič, 
pomočnici ravnateljice Petra Tonejc in Helena Vojvoda 
Odsotni:  Maša Miklavčič 
  
 
Ga. Petra Dermota je pozdravila vse in prebrala dnevni red. 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sprejetih sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje. 
2. Poročilo o delu v šolskem letu 2020/21 in smernice za novo šolsko leto. 
3. Sprejetje podrobnejših kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi. 
4. Sprejem Poslovnika Sveta zavoda 
5. Razno. 

AD 1) 
 

Na 1. seji je bilo sprejetih 6 sklepov. 
Sklep št. 1: Zapisnik prve redne seje je potrjen. 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je povedala, da je bilo preteklo šolsko leto naporno in zahtevno. Delo 
smo načrtovali skladno z modelom B. 
19.10.2020 so se v šoli izobraževali le še učenci od 1. do 5. razredov. 26.10.2020 so se vse šole zaprle. 
Jesenske počitnice so bile podaljšane za en teden, tako se je z 9.11.2020 pričelo izobraževanje na da ljavo 
za celo šolo. 25.1.2021 so se v šolske klopi najprej vrnili učenci 1. do 3. razredov, pričelo pa se je tudi 
obvezno testiranje za vse zaposlene na šoli. 15.2.2021 so s poukom v šoli pričeli še 4. do 9. razredi. 
Sprejeto je bilo samo eno ocenjevalno obdobje. 
Ravnateljica je povedala, da je bilo šolsko leto težko in naporno. Slediti je bilo potrebno nenehnemu 
spreminjanju navodil, priporočil, odlokov. Vsi zaposleni smo vložili ogromno truda v to, da smo učencem 
zagotavljali varno in zdravo okolje. Šolsko leto uspešno zaključil. 
Pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc je predstavila učni uspeh ob koncu šolskega leta: 

• V 3. razredu en učenec ponavlja razred, v 6. razredu ena učenka, v 7. razredu dve učenki, v 8. 
razredu imata dva učenca popravne izpite, 9. razred pa so izdelali vsi učenci. Imeli smo kar 17 
učencev devetega razreda, ki so vseh 7  let izdelali z odliko. 

• Rezultati NPZ:   6. razredi –   SLJ      6,6 % nad slovenskim povprečjem 
                                                MAT    8,5 %                    » 
                                                TJA     13,6 %                  » 
                            9. razredi –  SLJ      4,4 %                    » 
                                                 MAT   3,6 %                    » 
                                                 TJA     10 %                    » 

• Realizacija pouka: pri vseh predmetih smo dosegli najmanj 95 % realizacijo. 



• Dnevi dejavnosti: vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani, smo pa nekatere zaradi epidemije 
spremenili. 

• Šolske proslave so bile realizirane preko Microsoft Teamsov. 

• Šola v naravi za 7. razrede je bila realizirana, prav tako pa tudi plavalna šola v naravi za 6. razrede 
in plavalni tečaj za 3. razrede. 

Pomočnica ravnateljice ga. Helena Vojvoda je povedala, da smo osvojili veliko priznanj. Z doseženimi  
rezultati je seznanila vse prisotne člane.  
Število tekmovalcev se povečuje. Vedno več učencev se odloča za tekmovanja.  
Ravnateljica je povedala, da smo zaključili z vpisom prvošolcev. Na matični šoli bomo v prihodnjem 
šolskem letu imeli dva oddelka prvošolčkov, v POŠ Ribno bo 13 učencev, v POŠ Boh. Bela pa 8.  

• Velik poudarek bomo v prihodnjem letu dali metodam aktivnega učenja.  

• Poskrbeli bomo za raznolikost interesnih dejavnosti. 

• V tem trenutku nam kaže, da bodo bodoči 4. razredi v dveh oddelkih. Na MIZŠ smo poslali prošnjo, 
da bi lahko obdržali 3 oddelke. 

• Enako se nam obeta z bodočimi 8. razredi. 
Predstavnico Sveta zavoda je zanimalo na kakšen način se oblikujejo oddelki. Ravnateljica je pojasnila, da 
naredimo sociogram in po njem naredimo oddelke. V primeru bodočih 8. razredov bomo en razred delili v 
dva oddelka. 
 

AD 3) 
 
Od socialne pedagoginje ge. Vesne Kordež smo prejeli dokument s postopki in kriteriji za 
subvencioniranje šole v naravi, sofinanciranje iz državnega proračuna. Kriteriji in postopki so bili že 
predstavljeni na 3. seji Sveta staršev. 
Ravnateljica je povedala, da so starši predlagali, da se tiste starše, ki so upravičeni do subvencije, še 
posebej pozove k oddaji vloge, ter da se jim vlogo tudi pomaga izpolniti. 
Svet staršev je podal pozitivno mnenje k kriterijem za subvencioniranje šole v naravi. 
Sklep št. 2: Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev z subvencioniranje šole v naravi so 
sprejeti. 

 
AD 4) 

 

Osnutek Poslovnika Sveta zavoda je bil poslan vsem v pregled. Ravnateljica je predsednici Sveta 
posredovala tudi osnutek Poslovnika z ravnateljskega servisa, ki vključuje še besedilo glede dela na 
daljavo. Sprememba je dodana pri 41.,48.  in 64. členu novega poslovnika. 
16. člen – ravnatelj in pomočnici ravnatelja nimajo pravice voliti in biti voljen. 
Sklep št. 3: Poslovnik Sveta zavoda je sprejet.  
 

AD 5) 
 
Predsednica ga. Petra Dermota je povedala, da smo na Svet zavoda prejeli prošnjo ravna teljice za 
odobritev daljšega referenčnega obdobja za izrabo 2 dni letnega dopusta iz leta 2020. 
Sklep št. 4: Vloga za daljše referenčno obdobje za izrabo LD 2020 je odobrena. 
 
 

Seja je bila končana ob 18.48 uri.  
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 


