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OSNOVNA ŠOLA VITANJE 

Doliška   cesta  1,   3205   Vitanje 

telefon: 03 757 37 70  telefax: 03 757 37 75 

E-pošta: osvitanje@guest.arnes.si     splet: www.vitanje.org  

TRR: 01337-6030686485 

 

Številka: 900-1/2020/2 

Z A P I S N I K  

 

1. redne seje Sveta zavoda za šolsko leto 2020-2021, ki je bila v ponedeljek, 28. 

septembra 2020, ob 18.00 uri v učilnici angleščine 

 (prvo nadstropje). 

 

Prisotni:  

Člani Sveta zavoda: predsednica Ksenija Potočnik, Mojca Šegel, Rosana Buh, 

Ksenija Grm, Katja Kotnik, Vladka Maligoj Maček, Maša Iršič Kos, Andrej Poklič, 

Marija Jeseničnik 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob, predstavnica sindikata OŠ ga. Petra 

Čebular 

Opravičeno odsotni: Matjaž Hrženjak 

Odsotni: Roman Kotnik 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda  

2. Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2020/2021 - šola 

3. Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2020/2021 – vrtec 

4. Predlogi, pobude in vprašanja 

 

 

K točki 1/ Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda 

 

Predsednica se najprej predstavi in prisotne lepo pozdravi. 

Nato poda povzetek 3. redne seje sveta zavoda za šolsko leto 2019/2020 

 

Zaradi sklepa prejšnje seje: dopolnitev vzgojnega načrta, preda besedo ravnateljici. 

 

Dopolnili so:  

- predsednik šolske skupnosti je lahko učenec 8. ali 9. razreda, ki je vzor in 

zgled ostalim.  

- v vseh triletjih v dogovoru s starši odsvetujemo ličenje in nošenje umetnih 

nohtov, ki ovirajo pisanje in izvajanje športnih dejavnosti. 

 

Kot prilogo so vsi predstavniki od ravnateljice prejeli evalvacijo dela na daljavo (od 

16. 3. 2020 do 18. 5. 2020).  
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Na seji ravnateljica in predsednica povesta, da so v šoli že pripravili načrt v primeru 

ponovnega dela na daljavo. Za učence prvega triletja bo komunikacija z učenci 

potekala preko objav učiteljev v mapah na spletni strani šole ob pomoči staršev. 

Učenci od 4. do 9. razreda bodo uporabljali spletne učilnice in videoklice. Učitelji 

posameznih predmetov so z njimi že seznanili učence in jim jih predstavili. 

Uporabljali bodo Googlovo spletno učilnico, ki je za uporabnike brezplačna in 

enostavna za uporabo. Za vizualni stik in razlago bodo učitelji z učenci uporabljali 

aplikacijo ZOOM, pri kateri je varnost zagotovljena.  

 

S starši bodo učitelji komunicirali preko preko eAsistenta. 

 

Šola je prejela 3 računalnike, ki jih bodo dali učencem, ki jih doma nimajo oz. je v 

družini več šoloobveznih otrok in imajo samo en računalnik. 

 

Ravnateljica se je zahvalila g. Pokliču za doniranje računalnika preko Lions kluba v 

času dela na daljavo, ki smo ga podarili učencu, da je lahko nemoteno opravljal pouk 

na daljavo. 

 

Predsednica vpraša prisotne, če imajo kakšno vprašanje ali pripombo, nato predlaga, 

da zapisnik potrdijo. 

 

Sklep: Svet zavoda potrdi zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda in Sveta staršev za 

šol. leto 2019/2020 

 

 

K točki 2/ Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2020/2021 - šola 

 

Predstavitev LDN za šolo je na power pointu in je priloga k zapisniku. 

 

Predsednica prisotne po predstavljenem LDN – ju za šolo povabi k razpravi. 

Ker prisotni nimajo vprašanj, prosi za potrditev LDN-ja. 

 

Sklep: Letni delovni načrt šole za šol. leto 2020/2021 potrdijo. 

 

 

K točki 3/ Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2020/2021 - vrtec 

 

Ravnateljica predstavi še LDN 2020/2021 za vrtec in je priloga k zapisniku. 

Predsednica prisotne po predstavljenem LDN – ju vrtca povabi k razpravi. Pripomb 

ni, zato prosi za potrditev LDN-ja. 

 

Sklep: Letni delovni načrt enote vrtca za šolsko leto 2020/2021 potrdijo. 
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K točki 4/ Predlogi, pobude in vprašanja 

 

V mesecu maju so potekale volitve v Svet zavoda.  

Ravnateljica se zahvali vsem dosedanjim članom (čeprav zaradi trenutnih razmer 

niso prisotni), še posebej ga. Magdi Pušnik za korektno vodenje dveh mandatov 

Sveta zavoda. 

 

Nato je potekala diskusija o trenutnem stanju v ožji okolici zaradi virusa Covid-19  in 

postopkih v primeru okužbe na šoli. Izpostavljena je bilo: 

- odzivanje ljudi na trenutno situacijo v kraju, 

- izzivi dela na daljavo, storilnost, vpliv na odnose in duševno zdravje vseh 

udeležencev dela na daljavo, tako učencev, učiteljev kot staršev, 

- težava s količino zaščitnih mask za enkratno uporabo, ki jih poseduje šola.  

 

G. Poklič je ponudil pomoč v smislu donacije 1000 mask za potrebe šole in vrtca. 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.30. 

 

Zapisnikarica:      Predsednica sveta zavoda: 

Ksenija Grm                                                                  Ksenija Potočnik 

 
 

 

 

Priloge: 

- Letni delovni načrt 2020/21 – šola 

- Letni delovni načrt 2020/21 – vrtec 

 


