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ZAPISNIK SVETA STARSEV. 26, 9, 2O18

Prisotnost dlanov je zabelezena v prilogi zapisnika, ki se hrani v arhivu.

DNEVNI RED;

1. Pregled zapisnika zadnje seje.

- 2.lzvolitev predsednika Sveta stariev.

3. Letni delovni nadrt in novo Solsko leto.

4. Razno.

Ravnateljje pozdravil navzoae in predstavil dnevni red.

Pred zadetkom sestanka je ravnateli prosil 6lane, da v vezi z novo uredbo o varstvu

osebnih podatkov podpisejo izjavo o obdelavi osebnih podatkov za dobo dlanstva v

Svet starsev.

K1 dlani sveta starsev so soglasno potrdili zapisnik prejsnje seie.

K2 elani Sveta starsev so predlagali za predsednico Sveta starsev dosedanjo

- predsednico l\4ojco Potnik Sonc. Mojca Potnik Sonc je bila opraviaeno odsotna, a je v
pogovoru z ravnateljem pristala, da ostane predsednica, de bi tako Zeleli dlani

SKLEP

Z dvigom rok so alani soglasno potrdili l\,4ojco Potnik Sonc za predsednico Sveta

staraev za Solsko leto 2018i 19.

K3) Ravnatelj Peter Kos je predstavil letni delovni nadrt za solsko leto 2018/19.

Tudiv tem Solskem letu smo se trudili, da je bilo Solsko leto dobro.

V Solskem letu 2017l18 smo zopet imeli vzdrzevalna dela. Urejala se je okolica 5ole,

obnovljena je glavna plosiad pri aoli. Ureja se Soiska avtobusna postaja, aeprav to ni

del Solskega zemljisda. zaradi obnovitve plosdadi smo imeli zmanjsana denarna

sredstva. Dela na postaji bise predvidoma zakljudila v mesecu oktobru. Poikodovane

breze v Solskem drevoredu smo zamenjali z novimi drevesi.



4.

V stari telovadnici smo na hodnikih in v obeh garderobah zamenjali ploscice.

Opazamo, da so otroci vedji kot so bili pred leti. V eni udilnici smo Ze zamenjali
pohistvo. Prepleskali smo dve uailnici in v nekaj prostorih zamenjali radiatorje Na
podruznidni Soli Stranice smo popravili razpoke na ometih in prepleskali kuhinjo. V
tem Solskem letu so nam vandalidvakrat poskodovali fasado.

Prijavili smo se na projekt SIO 2020 (slovensko izobrazevalno omrezjer, katerega vodi
ARNES. lz tega bomo drpali sredstva za ureditev modernega wifi omrezja in nakup
nove opreme na centralni Soli in podruzni6nih solah. Pri omrezju bo 30 % namenjenih
iz nasih sredstev, 70 % pa iz evropskih sredstev, pri opremi pa bomo sami prispevali
polovico sredstev. Projekt traja sicer do leta 2020.

V naslednjem Solskem letu bomo nadaljevali z vzdrzevalnimi deli. V okviru zmoznosti
se bomo morali lotiti nogometnega igriSda, menjatije treba notranja vrata in postopno
zamenjali radiatorje, instalacije, prebeliti udilnice.

Najpomembnejse je pedagosko delo. V Solskem letu 2O17118 smo pri nacionalnih
preizkusih zopet pri vseh treh predmetih (slovenSdina, matematika in kemija) dosegli
nadpovpredne rezultate. Stremimo k temu, da bi rezultate 5e izboljSalj. Pri slovenSaini
5e naprej skusamo krepiti bralno pismenost. Druga stvar, ki nam kaze, da res delamo
dobro. je vrsta priznanj, zlatih, srebrnih in bronastih, pri naravoslovnih in druzboslovnih
predmetih podobno velja za jezike in sport. Odlidno se nasi udenci odrezejo tudi na
tekmovanj h kjer se meri splosna razgledanost (l\,4ale sive celice in Vesela Sola).

V letosnjem Solskem letu 2018/19 nas je obiskala TV-ekipa Al Jezeera Balkan NaSo
Solo so izbrali, da so pokazali, kako je v Sloveniji urejena Solska prehrana. Posneli so
projekt KUHAJ. Udenci 8. a-razreda so skupaj z razrednidarko, ki pouduje biologijio,
pripravili zdrave obroke hrane. Projekt bodo izvedli 5e v 8. b in 8. c razredu.
Televizijska ekipa je posnela tudi Solsko kosilo.

Drugi obisk je bil zaradi nove avtobusne postaje in novih znakovnih postavitev.
Vprasanje je bilo tudi, zak4 je znak na postaji v angleskem jeziku. Odgovorni za
postavitev (Obdina Zrebe) znaka so povedali, da gre za mednarodniznak, sajtaki znaki
stojijo tudi v ltaliji, Spaniji, Franciji in Avstriji. l\.4i bi si 2eleli, da bi bitv stovenskem jeziku
vendar Sola pri tem ni sodelovala.

Smo kulturna sola. Zastavo nam je s trudom vseh zaposlenih uspelo obdr2ati.

Solski koledar je v letosnjem Solskem letu taksen, kot ga je podalo Ministrstvo za
izobrazevanje, znanost in sport. lmamo dolodene tri delovne sobote. Prva delovna
sobota le 29. 9. 2018 (nadomesda se24. 12.2018), druga 2. 2. 2019 (pouk v skladu
z 2. odstavkom 4. dlena Pravilnika o Solskem koledarju) in tretja 11.5.20'19
(nadomesdanje 3. 5. 20'19). Udenci od 1. do 5. razreda imalo gledaliski abonma. ee
bodo udenci imeli predstavo v soboto, bodo imeli pouka prost dan v soboto, 2. 2.
20'19, 6e starsiza ta dan ne bi imelivarstva, bo to organizirano. ie pa bodo predstave
v popoldanskem dasu, bodo udenci dopoldan doma.



Vizija Sole ostaja 5e vedno enaka: ))S

kvaiitetnega znanja<. Udenci morajo imeti

informacii lahko znajdejo.

spostljivimi medseboinimi odnosi do

splosno razgledanost, da se v poplavi

Odloaili smo se za projekt Fit4kid' Gre za izobaaeuanje uditetjev' s katerim Zelimo

Jo."ei S. OoU ueinkoviio izobraZevalno delo' Vemo' da je nadin zivljenja drugaden'

Otroke zanimajo drugadne stvari kot so jih v'asih'

Pri predmetniku v letosnjem Solskem letu ni sprememb' Na podruzni'nih Solah na

sii"""i""n t" na Gorenju inglei.ine v 1. razredu zaradi premaihnega stevila otrok ne

i"r"r" irr";uti Urencem itluu vsemu nudimo pouk anglesdine' Prav tako na obeh

p"lrrzi,"#i""ai premajnnega Stevila. u'encev v 4' razredo ne moremo izvaiati

neobveznega izbirnega predmeta nemsclna'

Jutranje varstvo je namenieno 1' ru*edt) ' Sprejmemo pa

,e"n"i, ri ,jrtruj piioejo v aolo s starsi precei pred pridetkom

zadetek pouka v eni od spodnjih ueilnic'

Se naprej imamo zimsko in letno Solo v naavi. Za obe so Ze rezervirani datumi

KroZki

Problem imamo pri pevskem zboru, U.enci ne obiskujejo pevskega zbora, Saj pravijo

o, -"1" ".iif" 
jrugih aktivnosti popoldan' Veliko je izbirnih predmetov' lzbirajo pa si

tudi ne;bvezne izbirne predmete in druge vsebine'

TudivtemsolskemletubomonadaljevalizmednarodnimsodelovanjemzangleSko
S"o sLOU"rgn, V Anglijo bodo udenci potovali v mesecu juniiu z avtobusom zopet

,p"",o a" 
"""r 

r.pe piiiobiti sredstva za proiekt' s katerim se bomo prijavili na razpis'

Se naprej bomo pripravljali Solske proslave' Ponosni smo na udence prostovolice' ki

J" irJ"ri"l" srittrio Carji, gre sicer za projekt Junaki nasega 6asa' za svoie delo so

v 60lskem lelu 2017118 dobili priznanie'

sodelovalismo s komisijo Entente Florale, kiie gledala urejenost kraja Predstavilismo

jim golo in svoje delo.

Tudi letos bomo imeli Solski parlament' lzbrana tema je tudi letos Solski sistem

lmeli bomo novoletno trznico v sodelovanju z Glasbeno Solo Slov' Konjice'

Nadaljevali bomo s proiektom UNESCo' Posvetili se bomo Solskemu vrtu in

6ebelarstvu.

22. aprila bomo imeli Dan zemlje.

Sodelovali bomo z Olimpijskim komiteiem in izvedli atletsko olimpijado'

lzvedlibomobralnoznadko,LetossmoseVklju.iliVprojektNasa'malaknjiznica,
S"Jr"loL"i ponovno sodelujejo v projektu Rasiem s knjigo obiskali bodo splosno

knjiznico v Slov. Konjicah

tudi drugosolce. Starelsi
pouka, lahko Podakaio na



Se naprej bomo sodelovali s krajem. S podjetjem GKN bomo sodelovali v 5ol. letu

2018/19, ko imamo namen postaviti uailnico v naravi Skusali se bomo prijaviti na

katerega od projektov. da bi pridobili del finananih sredstev. Z Obdino sodelujemo pri

mobilnostnem nadrtu. LetoSnja novost je PeSbus.

Delali bomo 5e naprej z udenci, ki imajo udne tezave Sola je uspeina, ie vsi uaenci

dosezejo svoj maksimum. Velja tudi za udence, ki so nadarjeni. Organiziramo razlidne

delavnice, ki so vedno po pouku, in sobotne 50le, kamor se vkljudijo otroci prostovoljno

K4)

- elani so opozorili, da je pot od Sole do veroudne udilnice v Zupnis6u nevarna

Pot ni urejena in morajo uaenci del poti hoditi po cesti. Ravnateljje povedal, da
je oznaaeno, da tam ne gre za varno pot. Ravnatelj bo pripombo posredoval na

obaino.
- Opozorili so tudi na problem pri vozadih. Kadar imajo 6 ur , ne morejo pojesti

kosila, ker jim avtobus prehitro odpelje. Ravnatelj je povedal, da ie to res tezava,

ker jim avtobus prehitro odpelje. Udenci se lahko dogovorijo z uditelii, ki

vozadem dovolijo odhod od pouka 5 minut pred koncem ure. Vendar spet

nastane problem, ker je udenec dolzan, dajepri pouku celotno Solsko uro Malo

lazje je pri izbirnih predmetih, ker se lahko das ure nekoliko zamakne. Neke

resitve ne najdemo, vezani pa smo na prevoze. ee spreminjamo urnike, se vse

zamakne. Prevoznik pa je vezan dalie na prevoze za delavce.

- alani so predlagali, de bi prvosolci lahko verouk zaaeli s kasnejsim datumom,
da bi se malo privadili na novo okolje. Ravnateli je povedal, da je sodelovanle z

Zupnikom zelo dobro in da se o tem lahko pogovorijo z njim

- lzpostavljen je bil problem vozadev, ki se vozijo na Gorenje. Avtobus jih odlozi
v vasi, potem pa morajo nekateri do doma hoditi pes 5e 2.5 km Ravnatelj ie
povedal, da se naj obrnejo na Obdino in se z njimi dogovo.ijo.za prcvoz.

- Clani so vprasali, zakaj ni ved krozkov, zakaj je toliko pladljivih dejavnosti'
Ravnatelj je povedal, da so uditelji zasedeni z drugimi stvarmi. Sah se ponuja

kot izbirnem predmet, res pa je, da v nizjih razredih Sahovskega krozka ni

lmamo pevski zbor, aebelarski krozek, ki deluje v sklopu UNESCA, krozek pri

katerem udenci izdelujejo izdelke.

- elani so vprasali, kdaj bomo imeli elektronsko redovalnico in dnevnik Ravnatell
je povedal, da je bila odloditev, ko smo razmialjali o e-redovalnici za lopolis. Ker

so ga prenavljali, je bilo veliko zmede, zato se za e -redovalnico nismo odlodili
lmamo pa 60 % upravljanja v Soli preko programa lopolis Tudi na zreski Soli bo
prislo do prehoda na e-redovalnico in e-dnevnik.

- Tudi letos nam v vezi z varnostjo otrok v prometu veliko pomaga ZSAM' karie
dogovor z obaino.

- elani so predlagali, da bi zaradi velikega Stevila otrok, kitreniraio nogomet'



V

bilo smiselno zgraditi plodnik na Stadionu. Ravnatelj je povedal, da je v
mobilnostnem nadrtu obdine predlaganih nekaj resitev te teZave, ena je tudi, da
se cesta pri stadionu zapre za promet. Tam sicer ni veliko prometa, je pa lahko
zato za otroke 5e bolj nevarno, ker je hitrost lahko tudj visoka.

- ilani so povedali, da je kosilo vdasih ob 13. uri hladno. Ravnatelj je povedal
da je bil s tem seznanjen in je stvar Ze urejena.

Ravnateljje povedal, da tisti udenci, ki manjkajo in imajo naroaeno kosilo, naj prehrano
odjavijo, tudi tisti, ki imajo subvencionirano prehrano. ee prehrane ne bodo ocjjavljali,
bodo dobili domov poloZnico za ptadilo.
Starsi prosijo, da bi za prvi Solski dan bili bolj obvesdeni (spletna stran).
-Vprasanje je bilo..za(al rr bil organiziran PFSBUS rz Radane vasi. Ravnatelj je
povedal, da je PESBUS potekal samo po poteh, ki veljajo kot varne Solske poti.
Predstavnica 6. tazteda je vprasala, zakaj je bil strosek za likovno umetnost v 6.
razredih tako velik. Ravnatelj se bo o tem pogovoril z uditetjem.

elani so opozorili na polne hladilnike v hotelu v dasu Sole v naravi. Ravnatelj je
povedal. da je Ze dogovorjeno, da bodo hladilniki v tistem aasu prazni.

lmamo novo aolsko avtobusno postajo. Parkirni prostorje obnovljen, kjer je tudi mesto
da starsi parkirajo, otrok izstopi, sami pa se odpeljejo naprej. Ko bo vse urejeno, bo
zadnji vtrod zaklenjen.

- Clani so vprasali, zakaj ne gredo otroci v Solo v naravi kam drugam, ne samo
na Roglo. Ravnateljje povedal, da je za Solo in za otroke tako boljse. Ce so na
CSOD, se morajo voziti. Res je, da je morda nekoljko drazje, vendar smo na
koncu vsizadovoljni. Na cene mi ne moremo vplivati. Na celotno skuprno rmamo
5e kaksnega vaditelja ved, tako imajo udenci Se ved od smudania.- Bila je pripomba. da uaenci v letni Soli v naravi niso pravidno razdeljeni v skupine
za plavanje. Ravnatelj je povedal, da ubence v znanju plavanja najprej
preverijo, potem pa jih uditelji glede na znanje razdelijo v skupine

Sestanek je bil konian ob 19 '15.

Zapisala
I\ililena Kukovid
I t {r-at

Ravnatelj
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