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Zapisnik 2. sestanka šolske skupnosti za šolsko leto 2017/2018 
Datum: 21. 11.2017 
Ura: 12.45 - 13.30 
 
Dnevni red: 

1. Odgovori ravnateljice na vprašanje prejšnje seje 
2. Zvonec 
3. Razno (predlogi, pobude učencev) 

 
 
Ad1. 
Krajšanje odmorov - rešeno na pedagoški konferenci, 28.11.2017 
Ključi za omarice spodaj - povezano s financami 
Za telovadnico popoldne skrbi občina - potrpimo še do konca tega šolskega leta 
Za učence 3. triada burek in pol pri malici, skupaj z jogurtom. 
Se bo pogovorila glede pestrosti jedilnika z vodjo prehrane (vrača se pica, burger). 
V kuhinjo se gre vedno lahko po repete (težava je, ker ponavadi ni časa). 
Obstajajo smernice zdrave prehrane, ki se jih šola mora držati. 
Glede barve majic za pevke in pevcem, predlog črna z oranžnim logotipom, še pogovor z mentorico zbora. 
 
Ad2. 
Predlogi: 
PAT IN MAT 
COCONUT SONG 
PAPA ROUSCH HELP 
ČISTA JEBA 
GOLD BOY 
ALONE 
MORE THAN YOU 
ANOTHER BRICK IN THE WALL 
LITTLE HOLLYWOOD 
 
Mentorica ŠS, jih posluša, predstavi učiteljem na konferenci 28.11.2017, potem se izvede glasovanje v              
razredih in nato sklepni dogovor na naslednjem sestanku šolske skupnosti, ki je načrtovan za december. 
 
Ad3. 
 
Težave s šolskim avtobusom: 

- zamujanje avtobusa zjutraj 
- premajhni avtobusi, otroci stojijo ali celo ostanejo na postaji 
- v Slivicah zjutraj pobira, popoldne pa tam ne ustavi 
- želijo si še eno postajo v Dovcah 
- pohvaljen šofer Andrej 
- nevšečnosti se pojavljajo pri šoferju Adminu in eni izmed ženskih šoferk 
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Mentorica ŠS se zaveže, da bo z ravnateljico in ostalimi učitelji preverila celoten vozni red (še 1x) in pove, da                    
se vodstvo šole zelo zavzeto ukvarja s prevozi, vendar kaže da pravih uspehov še ni. 
 
Predlog za omarice - omarice za učence 5.r v garderobo k 4.r 
Več pozornosti nameniti porabi brisač, predlog krpe v likovni učilnici, skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev               
na naslednjem sestanku. 
Strgane mrežice na koših pred šolo - predlog kovinske, menjava bo potekala spomladi. 
Gneča pri kosilu - učitelji iskali rešitev na konferenci 28.11.2017 (mogoče izobešen urnik, kdaj kdo pride na                 
kosilo) 
Zelo težke torbe. 
 
 
 
 
 
Zaključili smo ob 13.30. 
 
Zapisala: Polona Klopčič 
 

Overovatelja: 
Matevž Rebec 

Taia Doles  

 


