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  Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju  

Cesta v Dobrovce 21 

2204 Miklavž na Dravskem polju 
 

 

Z A P I S N I K  

2. seje sveta zavoda,  

ki je bila izvedena dne 15.12.2020, ob 17.00 uri, izvedena na daljavo preko Teams-a 

 

 

Prisotni:  

10  članov sveta zavoda, ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, vodja podružnične šole Dobrovce 

Alenka Primec, predstavnica sindikata Lidija Vinter, pomočnica ravnateljice – vodja vrtca Suhodolčan 

Homer Urška in vodja enote vrtca Ciciban Rodeš Ksenija. Odsotna je bila predstavnica sveta staršev 

vrtca, Lamot Tjaša. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Branje  in potrditev zapisnika pretekle seje 

3. Poročilo o poteku dela šole na daljavo v šolskem letu 2020/2021 

4. Poročilo o poteku dela v vrtcu v šolskem letu 2020/2021 

5. Šolski sklad, novi člani in posodobitev Pravilnika o delovanju šolskega sklada 

6. Razno  

 

K tč. 1 

Predsednica sveta zavoda je preverila prisotnost in ugotovila, da je seja sklepčna. 

 

Predsednica sveta zavoda je nato člane sveta zavoda seznanila z dnevnim redom. 

 

SKLEP ŠT. 1: 

Člani sveta zavoda potrdijo dnevni red 2. seje sveta zavoda z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in 

nihče se ni vzdržal. 

 

K tč. 2 

Prebran je bil zapisnik pretekle seje sveta zavoda. 

 

SKLEP ŠT. 2: 

Člani sveta zavoda potrdijo zapisnik pretekle seje sveta zavoda z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI 

in nihče se ni vzdržal. 

 

K tč. 3 

Poročilo o poteku dela šole na daljavo je podala ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali.  

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije se je za učence od 6. do 9. razreda pričelo šolanje na daljavo 

že 19.10.2020. Sledile so jesenske počitnice, ki so bile podaljšane do 08.11.2020. Novi Odlok Vlade RS 

pa je  prinesel začasno prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, kar je 

pomenilo zaprtje šol tudi po podaljšanih počitnicah in pouk na daljavo za vse učence.  

Ravnateljica sproti spremlja pouk na daljavo in tudi redno hospitira. 

S strokovnimi delavci ima redno informativne sestanke vsak ponedeljek, preko videokonferenc, kjer 

izmenjujejo aktualne informacije, težave povezane s poukom na daljavo.  

Prav tako smo opravili tudi refleksijo pouka na daljavo Kdaj zagotovimo varno in vzpodbudno učno 

okolje: 

- ko so vsi deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa počutimo varno, 
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- strmimo k lastnemu napredku 

- iščemo nove cilje 

- in smo ob tem zadovoljni. 

Učitelj ustvari spodbudno učno okolje s premišljenim načrtovanjem, z izbranimi učnimi metodami in 

strategijami, individualizacijo ter empatijo. Učenec mora vedeti, kaj od njega učitelj pričakuje, kako bo to 

dosegel in kako bo to dokazal. Takrat je učno okolje zanj varno. 

Spodbudno učno okolje pa učitelj ustvarja s povratnimi informacijami in usmerjanjem učencev k 

oblikovanju lastnega načrta za napredovanje. 

Učitelji so oddali svojo refleksijo spodbudnega učnega okolja, z njihovega vidika. Kakšen pomen čemu 

pripisujejo, da učencem načrtno sporočajo: 

- da so opaženi, slišani in sprejeti, 

- upoštevanje raznolikosti učencev in enakovredno obravnavo, 

- z učenci so pogovarjajo kako in kaj od njih pričakujejo, 

- učitelj skrbi za hiter in učinkovit pretok informacij, 

- krepitev občutka lastne vrednosti in pozitivne samopodobe. 

 

 

K tč. 4 

V vrtcu Vrtiljak in Ciciban je bilo od 26.10.2020 dalje organizirano nujno varstvo za otroke tistih staršev, 

ki hodijo v službo in nimajo priskrbljenega varstva oz. ne morejo zagotoviti varstva na drug način. 

Za zaščito tako otrok, kot tudi zaposlenih pred okužbo je zelo pomembno da so v vrtec prihajali le zdravi 

otroci. Dosledno smo upoštevali pravila nošenja mask, razkuževanje rok ter upoštevali smo varnostne 

razdalje. 

Vsi tisti, ki so potrebovali nujno varstvo so morali predložili potrdilo obeh staršev o zaposlitvi oz. o 

nujnosti na delovnem mestu. 

Na osnovi  potreb smo vsak teden organizirali oddelke ter kadrovsko zasedbo vseh zaposlenih vrtca 

Vrtiljak in Ciciban. 

Starši, kateri imajo otroke doma so oproščeni plačila vrtca. 

Zaposleni vrtca Vrtiljak in Ciciban so bili nekateri na delovnem mestu, nekateri na čakanju na delo doma, 

nekateri pa so koristili varstvo svojega otroka. 

V obeh vrtcih je bilo v teh 8 tednih organiziranih 4 oddelki, bile so oblikovane manjše skupine 6 – 7 

otrok, z dvema vzgojiteljicama. 

Med zaposlenimi je bilo kar nekaj okužb z virusom covid 19, tako, da je bilo vzgojno delo malo težje 

organizirati sploh v vrtcu Ciciban. 

 

SKLEP ŠT. 3: 

Člani sveta zavoda potrdijo seznanitev z delom šole na daljavo in s potekom dela vrtca z 10 glasovi 

ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal. 

 

K tč. 5 

 

V skladu z ZOFVI-jem, Šolski sklad upravlja  upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od 

katerih so najmanj trije predstavniki  izmed delavcev šole, svet staršev pa izbere štiri predstavnike staršev. 

Svet staršev imenuje upravni odbor, predstavnike šole predlaga svet zavoda.  

Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju so namenjena lažjemu delovanju 

Šolskega sklada. V mesecu novembru 2020 so bila posodobljena. Sprememba v Pravilih je trajanje 

mandata članom upravnega odbora iz dveh v štiri leta. Koncem preteklega šolskega leta je potekel mandat 

članom upravnega odboru Šolskega sklada. Na 2. seji Sveta staršev v mesecu novembru 2020 so 

predstavniki Sveta staršev dosedanjim članom Šolskega sklada ponovno potrdili članstvo, za mandat 2 

let. 

 

Vsi člani Sveta zavoda so Pravila o delovanju Šolskega sklada prejeli v pregled in nanj ni bilo pripomb. 
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Na dan 14.12.2020 je finančno stanje na šolskem skladu 11.708,39 €. 

Sredstva za šolski sklad bomo tudi v letošnjem šolskem letu pridobivali s prošnjami lokalnim podjetjem 

in drugim poslovnim partnerjem za donatorstvo, prav tako bomo izdali plačilne naloge vsem zaposlenim 

za donacijo v šolski sklad in staršem naših učencev. Ker je izdelava izdelkov ob Miklavževanju potekala 

na daljavo in je žal Miklavžev bazar letos odpadel, bomo pa poskušali ob drugi posebni priložnosti 

izdelke ponuditi v ogled in ob druženju pridobili morebitne prispevke obiskovalcev. 

Sredstva iz Šolskega sklada so v skladu z ZOFVI-jem namenjena nabavi pripomočkov za izboljšanje 

standarda pri oblikah dela v šoli, vendar je žal na naši šoli še vedno potreba po finančni pomoči socialno 

ogroženim učencem. 

 

SKLEP ŠT. 4: 

Člani sveta zavoda potrdijo seznanitev z delom Šolskega sklada in Pravili o delovanju Šolskega 

sklada z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal. 

 

K tč. 6 

a) Na šoli poteka inventura, popisne skupine delujejo in popisuje v skladu z navodili NIJZ (razdalja, 

razkuževanje, obvezna nošnja mask,..). V mesecu januarju 2021 bo izvedena korespondenčna seja 

za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

b) G. Petek, predstavnik občine pove, da se bo dograditev 3 učilnic na šoli pričela predvidoma 

15.06.2020, prav tako se bo v atrij razširil prostor za jedilnico. G. Smiljan, predstavnik Sveta 

staršev predlaga, da bi se atrij v celoti preuredil v jedilnico, ker je potreba po tem prostoru velika 

in bi po njegovem mnenju enkratna preureditev celotnega atrija v jedilnico, bila cenejša. 

Ravnateljica bo predlog g. Smiljana, predstavnika sveta staršev šole v Svetu zavoda, pisno 

prenesla na občino Miklavž, g. županu. 

c) Ravnateljica zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju Dušanka Mihalič Mali, na osnovi 5. člena 2. 

odstavka Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, 

podajam vlogo za izdajo sklepa o plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v 

višini 10 % pri plači za mesec november in 20 % pri plači za mesec december 2020 (vloga 

ravnateljice z utemeljitvijo je priloga zapisniku).  

 

SKLEP ŠT. 5: 

Člani sveta zavoda potrdijo predlog za izdajo sklepa za plačilo delovne uspešnosti ravnateljici iz 

naslova povečanega obsega dela v višini 10 % pri plači za mesec november 2020 in 20 % pri plači 

za mesec december 2020,  z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.40 

 

Zapisala:        Predsednica sveta zavoda: 

Sabina Adamič       Darja Majhenič 
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