Svet šole OŠ Prebold
Številka: 900-1/2018 (416/18)
Datum: 29. 8. 2018
ZAPISNIK
21. seje Sveta šole Osnovne šole Prebold, ki je bila v torek, 21. 8. 2018, ob 19. uri v zbornici
šole.
PRISOTNI: Lilijana Kač, Manica Ocvirk, Boštjan Herodež, Rok Kodrun, Gregor Zagoričnik,
Alenka Končina Zagožen, Bojana Hrovat, Darja Melinc Miklič, Antonija Ocvirk, Milojka
Kupec, Mateja Matko.
OSTALI PRISOTNI: Peter Žurej, Marjan Plavčak
Gospa predsednica je pozdravila vse prisotne in povedala, da je odvetnica tudi za to sejo
telefonsko dosegljiva.
Prebrala dnevni red, s katerim so se vsi strinjali in ga soglasno potrdili.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 20. seje
2. Imenovanje ravnatelja
3. Kratko poročilo v. d. ravnatelja o aktualnih zadevah
4. Pobude in predlogi
1.
Preden je prebrala sprejete sklepe 20. seje, so na predlog odvetnice sprejeli še dodaten sklep k
2. točki zapisnika 20. seje
SKLEP: Svet šole OŠ Prebold sprejme zapisnik Komisije za izvedbo tajnega glasovanja,
ki je priloga zapisnika.
Z dodatnim sklepom se je strinjalo vseh 11 članov.
Svet šole je opozorila na napačno informacijo, ki je bila podana pri 3. točki in sicer, da bo
potreba po dveh novih učilnicah nastala že v šolskem letu 2018/19, kar pa ne drži. Nove učilnice
bomo potrebovali v šolskem letu 2019/20.
SKLEP 1: Svet šole OŠ Prebold je z 11 glasovi sprejel in potrdil zapisnik 20. seje s
predlaganimi dopolnitvami.
Pred začetkom 2. točke je gospod Žurej, v. d. ravnatelja ob 19.13 zapustil sejo.

2.
Predsednica je povedala, da je 9. 7. 2018 s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
prispelo pozitivno mnenje ministrice k predlogu za imenovanje Petra Žureja za ravnatelja
Osnovne šole Prebold.
Odprta je bila razprava, ki se je odvijala okrog zaposlitve ravnatelja za določen ali nedoločen
čas ter analiziranje postopkov iz preteklih let.
SKLEP 2: Svet šole OŠ Prebold je z 11 glasovi na razpisano delovno mesto ravnatelja
imenoval Petra Žureja.
SKLEP 3: Svet šole OŠ Prebold je z 11 glasovi potrdil, da bo z imenovanim kandidatom
Petrom Žurejem sklenjeno delovno razmerje za določen čas v času od 1. 9. 2018 do 31. 8.
2023.
3.
Pri tej točki se je ob 19.40 gospod Žurej, v. d. ravnatelja vrnil na sejo. Gospa predsednica mu
je čestitala k imenovanju ravnatelja. Zahvalil se je za zaupanje v želji dobrega in uspešnega
nadaljnjega sodelovanja.
Podal je kratko poročilo o uspehu učencev. Dodal je, da bodo še naprej naravnani k izboljšanju
rezultatov nacionalnega preizkusa znanja. Strinjali so se, da je za učenca, ki ima učne težave,
bolje, da ponavlja razred v nižjih razredih. Dogovori s starši učencev ponavljavcev so v večji
meri uspešni.
Povedal je, da je bil odobren triletni projekt RaP (razširjen program), ki je sistemiziran enako
kot ure pouka. Delno je financiran iz sredstev EU, temelji pa na zasnovi preteklega projekta
Zdrav življenjski slog. Prenovila se bo računalniška učilnica zaradi potreb izvajanja pouka.
Urnik prevozov ostajajo enaki v dopoldanskem času, zamik prevozov bo za deset minut bo
odhodih iz šole.
Ob tem so ga predstavniki občine opozorili, da je dosedanji prevoznik ponudil previsoko ceno
in da bo verjetno nov razpis.
Gospod Plavčak je opozoril, da je smiselno upoštevati gibanje učencev in spodbujati, da učenci,
ki niso preveč oddaljeni od šole, prihajajo peš. Zanima ga ali bosta dve učilnici ob dozidavi
dovolj za nemoteno izvajanje pouka, še zlasti, če se upošteva nove standarde izračunov velikosti
učilnic in normativov glede učencev pri skupinskem pouku. Tudi v vrtcu se pojavlja prostorski
problem. Dodal je, da je analiza projekta Zdrav življenjski slog pokazala pozitivne rezultate, a
je bil kljub temu zaradi ukinitve sredstev ukinjen. Zato je zaskrbljen glede novega projekta
RaP, ki ga verjetno čaka podobna zgodba. Zanimalo ga ali je varčevanje v šoli na račun nizke
cene vrtca.
Na to je odgovoril gospod Žurej, v. d. ravnatelja in povedal, da je načrtovanje izgradnje dveh
učilnic narejeno na podlagi trenutne ocene bodočega vpisa učencev. Zanikal je varčevanje šole
na račun vrtca. Projekt RaP je časovno omejen in ni zagotovila, da bo po preteku triletnega
obdobja še deloval.
4.
Gospoda Zagoričnika in Kodruna je zanimal razpis za športne prostore, ob tem pa spet opozorila
na obnovo parketa v veliki telovadnici.

Gospod Plavčak je opozoril, da bodo v prihajajočem šolskem letu tri delovne sobote namenjene
pouku, zato bodo takrat tudi telovadnice zasedene.
Gospo M. Ocvirk je zanimalo ali ima kot ravnatelj pristojnost, da sam izbira pomočnico
ravnatelja ali druge zaposlene oz. ali jih lahko zamenja.
V odgovoru je gospod Žurej, v. d. ravnatelja pojasnil, da bo razpis v začetku septembra.
Klubske dejavnosti za učence bodo delovale že v septembru po ustaljenem lanskem urniku. Ob
sobotah bomo nadomeščali pouk treh točno določenih delovnih dni s strani MIZŠ.
Kot ravnatelj ima pristojnost izbire imenovanja pomočnice ravnatelja ali zamenjave. Z obema
se redno sestaja in dogovarja ter dobro sodeluje. Vsi delavci so zaposleni na točno določenih
delovnih mestih in menjava ali prekinitev brez posebnega vzroka ni ne primerna ne ustrezna.

Na koncu se je predsednica zahvalila prav vsem za podporo in sodelovanje pri obeh razpisih
za delovno mesto ravnatelja.

Seja je bila zaključena ob 21.10.

Zapisnikarica:
Štefka Podgorski

Predsednica sveta šole:
Bojana Hrovat

