Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
Cesta v Dobrovce 21
2204 Miklavž na Dravskem polju

ZAPISNIK
1. seje sveta zavoda,
ki je bila dne 15.09.2021, ob 17.00 uri,
v zbornici OŠ Miklavž na Dravskem polju.
Prisotni:
9 članov sveta zavoda, ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, pomočnik ravnateljice Zvonko
Trstenjak, pomočnica ravnateljice Katarina Germšek, vodja podružnične šole Dobrovce Alenka Primec,
predstavnica sindikata Lidija Vinter, pomočnica ravnateljice – vodja vrtca Suhodolčan Homer Urška,
vodja enote vrtca Ciciban Rodeš Ksenija.
Odsotnost sta opravičila predstavnica zaposlenih šole, Kolander Andreja in predstavnik občine, Voršič
Žiga.
Dnevni red:
1. Pozdrav in pregled prisotnosti ter potrditev dnevnega reda.
2. Zaključno poročilo šole in vrtca za šolsko leto 2020/2021.
3. Poročilo izobraževanja šole in vrtca za šolsko leto 2020/2021.
4. Letni delovni načrt šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022.
5. Plan izobraževanja šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022.
6. Odpis učbenikov.
7. Razno.
K tč. 1
Predsednica Sveta zavoda pozdravila člane sveta zavoda, ugotovila, da je seja sklepčna in jih seznanila z
dnevnim redom.
SKLEP ŠT. 1
Člani sveta zavoda so z 9 glasovni ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili dnevni red 1.
seje sveta zavoda.
K tč. 2
Ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, predstavi dr. Germšek Katarino, ki v skladu z Pravilnikom o
normativih in standardih od 01.09.2021 opravlja dela druge pomočnice ravnateljice. Ravnateljica
nadaljuje s podajo zaključnega poročila šole za šolsko leto 2020/21. Zaključno poročilo so člani sveta
zavoda prejeli in je bilo tudi že na pretekli seji predstavljeno v točki o realizaciji dela šole. Delo na
daljavo je od začetka razglasitve pandemije, ko je šola morala zapreti vrata, potekalo brez težav. Pouk
dela na daljavo se je sproti analiziral. Obvezni plavalni tečaj za 3. razred se opravlja v 4. razredu v
šolskem letu 2021/2022. Ob pedagoški primopredaji dela iz razreda v razred ob koncu šolskega leta, je
bila opravljena analiza realizacije dela v preteklem šolskem letu.
Zaključno poročilo vrtca za šolsko leto 2020/2 je podala pomočnica ravnateljice Suhodolčan Homer
Člani sveta zavoda so zaključno poročilo šole in vrtce pregledali in nanj niso imeli pripomb in vprašanj.
SKLEP ŠT. 2:
Svet zavoda je s 9 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdil zaključno poročilo
šole in vrtca za šolsko leto 2020/21.
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K tč. 3
Ravnateljica zavoda je podala poročilo o izobraževanju za šolo v šolskem letu 2020/21, Svet zavoda je
seznanila, da poročilo o izobraževanju za šolsko leto vsebuje poročilo vsakega zaposlenega v zavodu.
Zaradi pandemije vsi cilji niso bili izpolnjeni, vendar smo se trudili, da bi bilo vsem omogočeno
kvalitetno izobraževanje s predavatelji na visoko kvalitetnem nivoju. V času od julija 2020 do junija 2021
je bilo porabljenih 3.588,54 € za izobraževanje zaposlenih na šoli.
Poročilo o izobraževanju v šolskem letu 2020/2021 za vrtec je podala pomočnica ravnateljice,
Suhodolčan Homer Urška. Tudi v vrtcu so se trudili za kvalitetno izobraževanje vseh zaposlenih v vrtcu.
V času od julija 2020 do junija 2021 je bilo porabljenih 1.323,61 € za izobraževanje zaposlenih v vrtcu.
SKLEP ŠT. 3:
Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil poročilo o
izobraževanju šole in vrtca v šolskem letu 2020/21.
K tč. 4
Ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, je predstavila letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/22.
LDN je bil na pedagoški konferenci že obravnavan, prav tako na seji sveta staršev. Vsebuje organizacijo
vzgojno izobraževalnega dela do potankosti.
Epidemija traja že 3 šolsko leto. Letošnje šolsko leto smo pričeli v skladu z navodili NIJZ in MIZŠ po B
modelu. Pouk poteka v mehurčkih, zato je prostorska stiska še bolj občutna. V mesecu avgustu 2021 je
bila podpisana pogodba za pričetek gradnje. S postavitvijo protiprašne ograje v jedilnici (avli) šole so
pričeli 24.08.2021, hkrati so se pričela gradbena dela v atriju, ki pa so se žal ustavila. Zaradi predvidenega
pričetka gradnje je šola organizirala učilnice v telovadnici, mali telovadnici, v knjižnici in multimedijski
učilnici.
V tem šolskem letu obiskuje šolo 645 učencev v 30 oddelkih. Število vpisanih učencev se iz leta v leto
povečuje.
Z novim šolskim letom je ministrica, v skladu z Zakonom o šolski prehrani, s sklepom določila ceno
šolske malice, ki prične veljati z 01.09.2021 in sicer je cena ene malice 0,90 €.
Ravnateljica poda svetu zavoda v potrditev tudi nove cene kosil, ki pričnejo veljati z 01.09.2021:
Cena kosila za učence od 1. do 3. razreda je 1,60 €,
Cena kosila za učence od 4. do 6. razreda je 1,85 €,
Cena kosila za učence od 7. do 9. razreda je 2,05 €,
Cena izrednega kosila je 2,20 €,
Cena kosila za zaposlene je 4,00 €.
SKLEP ŠT. 4:
Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil nove cene šolske
prehrane, ki pričnejo veljati z dnem 01.09.2021.
Ravnateljica predstavi še nadstandardni program šole, ki ga sofinancirajo starši:
- tečajna oblika nemščine za 1.,2. in 3. razred je sofinancirana iz strani Občine Miklavž na
Dravskem polju, prispevek staršev je 21,00 € letno za učno gradivo.
- jutranje varstvo za učence od 2. do 4. razreda, cena je 15,00 € mesečno.
- delno plačljive dejavnosti ob pouku, cena predvidena v LDN za posamezno dejavnost.
SKLEP ŠT. 5:
Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil vrednost
nadstandardnih oblik dela v šolskem letu 2021/2022, ki jih sofinancirajo starši.
Ravnateljica zavoda seznani svet zavoda z informacijo o poteku za šol v naravi v šolskem letu 2021/2022:
RAZRED
3.

2

KRAJ
CŠOD Burja, Portorož

ČAS
6. 6. 2022–10. 6. 2022
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5.
7.
8.

CŠOD Kranjska Gora
in Bohinj
Pohorje – Tisa
CŠOD Bohinj

4. 10. 2021–8. 10 2021
27. – 31. 1. 2022
24. 1. 2022 – 28. 1. 2022

Letni delovni načrt vrtca je predstavila Urška Suhodolčan Homer, pomočnica ravnateljice. Tudi v vrtcu
sledijo navodilom in smernicam NIJZ in MIZŠ.
.
SKLEP ŠT. 6:
Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdil letni delovni načrt
šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022.
K tč. 6
Plan izobraževanja zaposlenih šole za šolsko leto 2021/22 je predstavila ravnateljica zavoda.
Izobraževanje strokovnih delavcev se je v letošnjem šolskem letu pričelo v mesecu avgustu 2021 s
predavanjem dr. Milana Hoste, z naslovom Šola – vrtec z navdihom in mag. Dunje Petak na temo otroci s
posebnimi potrebami. Za vse zaposlene je bilo izvedeno tudi obvezno izobraževanje iz požarne varnosti
in varstva pri delu. Strokovna srečanja bodo potekala vse leto. Predvidena poraba sredstev za
izobraževanje zaposlenih v šoli za šolsko leto 2020/21 je cca 11.000,00 €.
Plan izobraževanja vrtca za šolsko leto 2021/2022 je predstavila Urška Suhodolčan Homer. Za potrebe
izobraževanja zaposlenih v vrtcu v šolskem letu 2020/21 je planirano 4.500,00 €.
SKLEP ŠT. 7:
Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil plan izobraževanja
za šolo in vrtec za šolsko leto 2021/22.
K tč. 7
Po pregledu učbenikov ob koncu preteklega šolskega leta 2020/21, je šola izločila in odpisala
poškodovane, izgubljene in uničene učbenike ter učno gradivo (delovni zvezek) za prvi, drugi in tretji
razred. Ravnateljica je prebrala vrednosti odpisov po razredih. V šolskem letu 2020/2021 je bilo
odpisanih 453 učbenikov in 563 delovnih zvezkov v prvih, drugih in tretjih razredih. Učbeniki se vodijo
kot drobni inventar in se oblikuje popravek vrednosti ob nabavi, zato odpisani učbeniki nimajo sedanje
vrednosti. Skupna nabavna vrednost odpisanih učbenikov in delovnih zvezkov je 12.541,45 € in je enaka
popravku vrednosti.
Odpisane učbenike smo odstranili iz šolskega učbeniškega sklada. Delovne zvezke smo poklonili
učencem prvih in drugih razredov.
SKLEP ŠT. 8:
Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil odpis učbenikov in
učnega gradiva za šolsko leto 2020/21 v vrednosti 12.541,45 €.

K tč. 8
a) Ravnateljica seznani svet zavoda, da je kot koordinator v gradbenem odboru imenovan pomočnik
ravnateljice Zvonko Trstenjak in pove, da bo svet zavoda sproti obveščan o poteku gradnje na
šoli.
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b) 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,
podaja vlogo za izdajo sklepa o plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v
višini po 20 % pri plači, za meseca avgust in september 2021 (vloga ravnateljice z utemeljitvijo je
priloga zapisniku).
SKLEP ŠT. 9:
Člani sveta zavoda potrdijo predlog za izdajo sklepa o plačilu delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela v višini po 20 % pri plači za meseca avgust in september 2021, z 9 glasovi
ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal.
c) G. Petrin, predstavnik občine v svetu zavoda, poda predlog, da se ob igrišču pri krožišču naredi
naravna ovira zaradi varnosti uporabnikov igrišča. Predlagal je zemeljski nasip. Območje je
nevarno, saj je v preteklosti že prihajalo do prometnih nesreč, ko je vozilo zletelo iz krožišča in
pristalo na igrišču.
Seja je bila zaključena ob 18.40.

Zapisala:
Sabina Adamič

4

zapisnik 1. seje sveta zavoda_september 2021.doc

Predsednica sveta zavoda:
Darja Majhenič

