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ZAPISNIK SESTANKA SVETA OŠ IVANA SKVARČE, 

ki je potekal v torek, 8. 3. 2021, ob 18. uri, v učilnici ID 1. 

Prisotni:  
- Andreja Frece, Irena Hudi, Katja Kotar Odlazek, Mateja Naprudnik Praunseis, Branko 

Repe, Špela Rome in Metoda Smrkolj; 
- Kristina Renko, ravnateljica; 
- Janja Vozelj, sindikalna zaupnica; 
- Branka Zupančič Flisek, računovodkinja. 
 
Opravičeno odsotni: Klemen Benko, Miha Gracar in Irena Kepa. 
 
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnika zadnje seje. 
2. Obravnava Letnega poročila OŠ Ivana Skvarče 2021. 
3. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v 1. ocenjevalnem obdobju. 
4. Razno. 
5. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 
 
K 1.: 

Člani sveta šole so potrdili dnevni red in zapisnik zadnje seje. 
 
K 2.: 

a) 
Obravnava Letnega poročila OŠ Ivana Skvarče 2021 (poslovni del) 
Kristina Renko, ravnateljica 

- Leto 2021 je bilo zaznamovano z epidemijo in s poukom na daljavo. 
- Nekateri cilji niso bili realizirani, ker razmere tega niso dopuščale (priporočila MIZŠ in 

NIJZ). 
- Največji strošek v koledarskem letu predstavljata nakup dodatne računalniške 

opreme in sanacija sanitarij na PŠ Čemšenik. 
- V tem šolskem letu je na šolo vpisanih 17 učencev več kot v preteklem šolskem letu. 

Število učencev se je povečalo na matični šoli, na podružničnih šolah pa rahlo 
zmanjšalo. Trendi v zvezi s številom otrok v prihodnjih šolskih letih so pozitivni. 

- Več učencev kot v preteklem šolskem letu ni izdelalo razreda. Priporočila MIZŠ so 
bila, da se šolsko leto, ki je prvič vključevalo pouk na daljavo, zaključi v korist otrok. 



Učitelji so bili pri ocenjevanju znanja in zahtevah torej bolj popustljivi, s posledicami 
pa smo se srečevali v preteklem šolskem letu. 

- Rezultati NPZ so bili v šestem razredu nadpovprečni, v 9. razredu pa podpovprečni. 
Potrebno je poudariti, da so bili rezultati te generacije že v 6. razredu podpovprečni. 

- V zvezi z izvedbo projektov in tekmovanj smo se srečevali z odpovedmi, prelaganji 
terminov, nekaj dejavnosti se je izvajalo v živo, nekaj pa na daljavo. 

- Bralno značko je opravilo 411 od 587 učencev. Spopadamo se z bralno in 
funkcionalno nepismenostjo učencev. Dvig obojega je že drugo leto prednostna 
naloga šole. 

- Potrebno bo načrtovati in izvesti dejavnosti, da bi pridobili sredstva za šolski sklad. 
- Še vedno so načrtovana letna vzdrževalna dela na obeh podružnicah, obnova 

dvorišča matične šole, asfaltiranje parkirišča za šolo ter pridobitev zunanjih površin 
za šport (projekt bo pripravljen konec aprila ali v začetku maja). 

- Rdeča nit hospitacij v letošnjem šolskem letu je bralna pismenost. 
- Pohvala in zahvala vsem delavcem šole za nadomeščanja v času karanten oddelkov 

ter karanten in izolacij (so)delavcev. 
- Kljub sproščanju ukrepov − maske za učence in delavce šole niso več obvezne – je še 

vedno potrebno razkuževanje in zračenje prostorov. 
 

Branko Repe in Metoda Smrkolj: 
Pohvala delavcem šole za uspešno opravljeno delo med epidemijo. 

 
b) 
Obravnava Letnega poročila OŠ Ivana Skvarče 2021 (finančni del) 
Branka Zupančič Flisek, računovodkinja 

- Leto 2021 je bilo zaključeno s presežkom prihodkov nad odhodki. Stanje se je v 
primerjavi z lanskim letom torej izboljšalo. 

 
SKLEP: Člani sveta šole so bili seznanjeni z letnim poročilom in ga tudi sprejeli. 
 
K 3.: 

Kristina Renko, ravnateljica 
Prvo ocenjevalno obdobje je uspešno zaključilo 91,6 % učencev, neuspešnih je bilo 2,8 % 
učencev, neocenjenih je bilo 5,5 % učencev. 
Vzrokov, zakaj so učenci neocenjeni, je več: prilagoditve ocenjevanj (MIZŠ), izolacije in 
karantene učencev in učiteljev, učenci s statusom tujca. 
Do konca šolskega leta si bomo seveda prizadevali, da bi vsi učenci uspešno zaključili šolsko 
leto. 
Ugotovitve učiteljev (matična šola, PŠ Čemšenik, PŠ Podkum) na ocenjevalnih konferencah: 

- Pomanjkanje osnovnih veščin pri učencih (komunikacija, koncentracija, 
samostojnost, pravila vljudne komunikacije). 

- Vrzeli v znanju (več jih je zaznati na razredni kot na predmetni stopnji). 
- Predvsem na razredni stopnji poteka formativno spremljanje s ciljem krepitve bralne 

pismenosti. 
- Pričakovanja s strani staršev in učencev so precej visoka, pripravljenost za delo in 

učenje pa precej manjša. 



- Na roditeljskih sestankih bo izpostavljen pomen sodelovanja staršev s šolo. Opažamo 
namreč manj zanimanja s strani staršev, želeli pa bi si več sodelovanja z njimi. Upad 
prisotnosti na govorilnih urah in roditeljskih sestankih je viden predvsem na 
predmetni stopnji.  

- Želja po krepitvi sodelovanja staršev s šolo bo izpostavljena tudi na svetu staršev. 
 
Katja Kotar: E-asistent najbrž marsikateremu staršu zadostuje. 

 
K 4.: 

- Člani smo bili seznanjeni s spremembo v sestavi pritožbene komisije (Aleša 
Prapertnika nadomesti Blaž Kos).  
SKLEP: Zamenjava je s strani sveta šole potrjena. 

- V tekočem mandatu ne bo prišlo do spremembe v sestavi sveta zavoda. 
 
K 5.: 

SKLEP: Ravnateljica OŠ Ivana Skvarče, gospa Kristina Renko, je dosegla 100 % vrednosti 
meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Predlagamo, da se za redno delovno uspešnost 
ravnateljice nameni 5 % letne mase osnovne plače ravnatelja. 
 
 
Zapisala Mateja Naprudnik Praunseis. 
 
Zagorje, 10. 3. 2022 
 

Darja Murn, predsednica sveta 
šole 

 
 
 
 
 

 


