
1 

 

 

 

 

 

Z A  P  I  S  N  I  K    

1. seje Sveta zavoda Osnovne šole Hudinja Celje, ki je bila  

v sredo,  29. 9. 2021, ob  16.30 v učilnici fizike 

 

PRISOTNOST: Seje Sveta zavoda se je udeležilo 10 članov, manjkala je članica 

ustanovitelja, ga. Štadler Sanela (razvidno iz liste prisotnosti v arhivu šole). 

Gospa Lidija Voršič, predsednica Sveta zavoda, je pozdravila prisotne in se jim zahvalila za 

udeležbo na 1. seji Sveta zavoda v novem šolskem letu ter predlagala naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Letno poročilo o delu in samoevalvacija dela v šolskem letu 2020/21 

2. Sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 

3. Poročilo s 1. seje Sveta staršev  

4. Aktualne informacije in razno 

 

Predsednica je povedala, da so udeleženci gradivo za prvi dve točki prejeli že po elektronski 

pošti. Po pregledu prisotnosti je potrdila sklepčnost, saj je bilo prisotnih 10 od 11 članov. Na 

podani predlog dnevnega reda nihče ni imel pripomb, zato je prosila za dvig rok in predlog 

dnevnega reda je bil soglasno sprejet.  

Predstavnica je prešla k 1. točki dnevnega reda, in sicer k Letnemu poročilu o delu in 

samoevalvaciji dela v šolskem letu 2020/21, ter besedo predala gospodu ravnatelju, da 

predstavi letno poročilo.  

Gospod ravnatelj je pozdravil prisotne ter povedal, da je glede na okoliščine vesel, da seja 

poteka v živo, saj pogovor tako poteka lažje in bolj pristno. Omenil je, da je bila možnost seje 

tudi v videokonferenčni obliki. 

V letnem poročilu so učitelji napisali skrčen povzetek celoletnega dogajanja in ga dali v 

pregledno obliko z okrog 140 stranmi. Kompletna evalvacija bi vsebovala ogromno 

dokumentacije, saj vsak učitelj na koncu šolskega leta napiše poročilo o vsaki dejavnosti, ki jo 

je izvajal med šolskim letom (krožki, tekmovanja, prireditve itd.). Poročilo vsebuje podatke 

kdaj, kaj in kako je potekala določena dejavnost, kakšni so bili rezultati in predloge za 

prihodnje šolsko leto. Ta dokumentacija se nato arhivira in evalvacija se shrani v tajništvu 
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šole, kjer jo je mogoče dobiti na vpogled, če bi koga zanimala kakšna podrobna dejavnost, kaj 

in kako se je na šoli delalo.  

Gospod ravnatelj je najprej predstavil učno in vzgojno področje, kjer velja poudariti, da je 

bilo prejšnje leto že drugo leto zapored, ko je pouk zaradi epidemije potekal na daljavo, vse to 

pa se je odražalo tudi na rezultatih. Približno 40 % leta je potekalo delo na daljavo. Starši so 

to delo na Seji sveta staršev ocenili pozitivno, saj so se vsi učitelji na naši šoli zelo trudili, da 

je pouk na daljavo potekal tako, da je bilo vse kvalitetno izvedeno, nikakor pa ni bilo enako, 

kot če bi bil pouk izveden v živo. Učitelji so učno snov v veliki večini v celoti predelali, 

primanjkljaj pa se kaže predvsem v ne dovolj utrjeni učni snovi – to je tisti del, ki ga učitelji 

opravijo sproti, pri vsaki učni uri, pri pouku na daljavo pa ga niso mogli.  

Lansko leto so bili na zaključni konferenci podrobno analizirani rezultati dela na učnem in 

vzgojnem področju, ki so bili kljub epidemiji zelo dobri, ravnatelj pa je takrat učiteljski zbor 

tudi pohvalil, da si zaslužijo veliko priznanje za uspešno zaključeno šolsko leto, saj je 

zahtevalo ogromno truda.  

Tudi na seji Sveta staršev je bilo s strani staršev pohvaljeno delo učiteljev, ki so snemali učne 

ure in so si lahko otroci doma predvajali gradivo kadarkoli so hoteli. Starši so ta pristop 

izredno pohvalili. Vsi otroci takrat niso imeli možnosti priklopa na omrežje, težave so bile v 

družinah z več otroki, s povezavami, zato se je ta model izkazal za zelo uspešnega. Ravnatelj 

je bil posebej vesel pohval s strani otrok in tudi staršev. Uspešno delo se je odražalo tudi na 

rezultatih, saj je v preteklem šolskem letu manj kot 1 % otrok (4 učenci) neuspešno zaključilo 

razred. 

Zelo dobri rezultati so se pokazali tudi na nacionalnem preverjanju znanja, ki so ga pisali vsi 

učenci 6. in 9. razreda, rezultati pa so bili glede na slovensko povprečje pri vseh predmetih 

nadpovprečni. Vsako leto se naredijo tudi primerjave, kakšno oceno je posamezni učenec 

dosegel na tekmovanju in kakšno oceno ima v razredu. Nekateri učenci na tem področju 

izstopajo in imajo na preverjanju znanja boljše ocene kot v razredu in obratno.  

Ravnatelj je omenil tudi področja tekmovanja iz znanja, na katerih na naši šoli tekmujejo 

učenci praktično na vseh področjih, učenci pa lahko osvojijo bronasta, srebrna ali zlata 

priznanja. Tudi na tem področju smo bili zelo uspešni, saj so naši učenci v preteklem šolskem 

letu osvojili 377 bronastih, 46 srebrnih in 2 zlati priznanji.  

Predstavljeni so bili tudi podatki o realizaciji, ki je bila po ponovnem pouku v šoli 102,14% 

realizirana, pri dodatnem pouku in pri krožkih pa je bila realizacija zaradi zaprtja šol 

pričakovano manjša. Vsekakor smo po vrnitvi otrok v šolo dali prednost pouku in 

dopolnilnemu pouku.  

V šoli so bile v preteklem šolskem letu izvedene tudi ankete med zaposlenimi, starši in otroki, 

ki so dale zelo pozitivne rezultate. To je oblika samoevalvacije, anonimne ankete pa so šoli 

zelo dragocena povratna informacija. Ravnatelj je članom Sveta zavoda kot primer pokazal 

dve vprašanji iz anketiranja staršev in učiteljev ter njihove rezultate.  

Gospod ravnatelj je poudaril, da smo na naši šoli po vrnitvi otrok v šolo poskušali organizirati 

čim več dejavnosti, ki jih imajo otroci zelo radi in so jih še posebej pogrešali, npr. športni 
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dnevi, izleti, prireditve … V nadaljevanju je ravnatelj izpostavil nekaj primerov in pokazal 

fotografije lanskoletne valete, ki nam jo je kljub epidemiji uspelo realizirati, posebno 

pozornost so imeli športni dnevi in končni izleti. Kot posebnost preteklega šolskega leta je 

omenil tudi pomemben sprejem za najuspešnejše učence celjskih osnovnih šol v Celjskem 

domu, ko smo jim kot šola, ki je v šolskem letu vodila aktiv ravnateljev celjskih osnovnih šol, 

pripravili bogat kulturni program in s tem na najboljši možni način promovirali šolo.  Preteklo 

šolsko leto se bo zapisalo v zgodovino šole tudi zaradi posebnega obiska, saj nas je na zadnji 

šolski dan, 24. junija 2021, obiskal predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor, ki smo 

mu pripravili poseben sprejem v telovadnici. Predsednik je bil nad prireditvijo in našo šolo 

navdušen.  

Gospod ravnatelj je povedal, da je bil kljub epidemiji končni rezultat dela v šolskem letu 

2020/21 zelo dober, tako pri učnih kot pri vzgojnih dejavnostih, ki so jih uspeli kljub 

drugačnim razmeram realizirati. Udeležence je pozval k morebitnim vprašanjem.  

Predstavnica ustanovitelja, ga. Dremelj, je postavila vprašanje glede nacionalnega preverjanja 

znanja, kako ukrepamo v primeru, ko smo pri rezultatih ugotavljali, da imajo določeni otroci 

boljše ocene na nacionalnem preverjanju znanja kot pri pouku. Na vprašanje, kako to 

upoštevamo, je ravnatelj povedal, da učence, ki na NPZ dosežejo zelo dober rezultat, 

nagradimo z odlično oceno pri predmetu. To je za učenca motivacija. V obratni smeri pa tega 

ne upoštevamo; če učenec na NPZ doseže slabši rezultat, se mu to ne upošteva pri oceni. 

Predstavnica ustanovitelja se s tem strinja, saj otroci tako kot odrasli nimajo vsak dan dobrega 

dne, pa lahko še tako dobro znajo, imajo tremo itd.  

Ker ni bilo drugih vprašanj, je predsednica dala na glasovanje sklep št. 2: 

SKLEP št. 1:  Svet zavoda Osnovne šole Hudinja sprejme Letno poročilo o delu in 

samoevalvaciji dela za šolsko leto 2020/21. 

Sklep je bil soglasno sprejet z dvigom rok.  

Predsednica je predlagala, da gremo na drugo točko, in sicer je ponovno dala besedo gospodu 

ravnatelju za predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22. Gospod ravnatelj 

nam je pokazal dve knjižici. V manjši knjižici oz. šolski beležki so zbrane vse pomembne 

informacije za otroke in starše, vključno s šolskim koledarjem, dnevi dejavnosti, krožki, izleti, 

itd. Večja publikacija pa je Letni delovni načrt, ki so ga predstavniki Sveta zavoda dobili v 

elektronski obliki, in vsebuje veliko dodatnih stvari: pravila, navodila, izobraževanje 

učiteljev, hospitacije, prometna varnost oz. vse, kar mora letni načrt po zakonu vsebovati. 

Ravnatelj je članom Sveta zavoda najprej opisal postopek sprejemanja letnega delovnega 

načrta. Letni načrt pripravi ravnatelj šole s pomočjo učiteljskega zbora in strokovnih aktivov. 

Ta pomemben dokument, ki določa program dela šole za tekoče šolsko leto, se sprejema v 

treh korakih. Najprej ga sprejme učiteljski zbor, ki je to storil v ponedeljek, 27. septembra 

2021. Drugi korak predstavlja mnenje Sveta staršev, ki je v torek, 28. septembra 2021, 

Letnemu delovnemu načrtu dal pozitivno soglasje. Tretja, najpomembnejša faza, pa je 

glasovanje Sveta zavoda, ki Letni delovni načrt tudi uradno sprejme, in to se bo zgodilo na 

današnji seji. S tem bo Letni delovni načrt začel uradno veljati.  
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Gospod ravnatelj je v nadaljevanju povedal, da je na 144 straneh Letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2021/22 zapisano vse, kar se bo v tem šolskem letu v šoli dogajalo na posameznih 

področjih, predstavljen je šolski koledar s pomembnimi datumi, predstavljen model B, po 

katerem se bo v tem šolskem letu delalo (vse dejavnosti se bodo izvajale v šoli, s posebnimi 

ukrepi za zagotavljanje varnosti). Trenutno je Osnovna šola Hudinja največja šola v Celju, na 

šoli je 518 učencev, razporejenih v 23 oddelkov, in zato je gradnja prizidka tako rekoč nujna 

zaradi velike prostorske stiske. Ker je bilo potrebno v starem delu šole nekaj prostorov 

predelati za nemoten potek dela (npr. steno v jedilnici), smo izgubili nekaj učilnic. Ker novi 

del šole (prizidek) še ni gotov, pouk sedaj poteka v čisto vseh prostorih v šoli. Včasih bi  

potrebovali prostor za kakšno skupino otrok, s katerimi bi se posebej delalo, vendar to v tem 

trenutku še ni mogoče. Približno okrog novega leta naj bi bil prizidek gotov, pridobili pa 

bomo veliko dodatnih prostorov, ki bodo moderno urejeni. Ravnatelj je omenil prostorsko 

problematiko, ki bo v prvi polovici šolskega leta vplivala tudi na vzgojno-izobraževalno delo.  

Ravnatelj je v nadaljevanju poudaril, da je iz Letnega delovnega načrta razvidno, da otrokom 

na šoli ponujamo zelo bogat program dodatnih dejavnosti, od krožkov, raziskovalnih nalog, 

šolskih in razrednih prireditev, tekmovanj iz znanja, projektov (šolsko glasilo, radio, 

Evropska vas), šol v naravi, tečajev (drsanje, plavanje, ples) in dni posebnega pomena. Ta 

razširjeni program je pomembno dopolnilo obveznega programa – učencem, ki si to želijo in 

zmorejo.  

Gospod ravnatelj je predstavil tudi kolektiv zaposlenih in jih javno pohvalil ter povedal, da 

ima zelo priden in kvaliteten kader. Na šoli je zaposlenih 43 pedagoških delavcev, 15 

tehničnih delavcev, 9 zunanjih sodelavcev, 2 javna delavca, dve delavki pa sta na 

porodniškem dopustu. Zaradi povečanega obsega dela je bilo potrebno zaposliti nekaj novih 

delavcev, in sicer 4 učitelje,  kuharja, čistilko in poslovno sekretarko.   

Predstavljene so bile prednostne naloge na vzgojnem in učnem področju, ki jih učitelji pri 

vseh predmetih vključujejo v svoje delo.  

Na šoli se veliko pozornosti posveča tudi dobri šolski disciplini in redu, kjer otrokom 

poskušamo privzgojiti predvsem pripadnost do šole in vzgojno delujemo predvsem z ukrepi, 

ki niso strogi. Otroke se vseskozi nagrajuje, spodbuja, gospod ravnatelj pa je mnenja, da 

zaradi tega posledično na šoli tudi ni vandalizma, razbijanja stvari ipd. Gospod ravnatelj 

otroke tudi povabi k sebi, jih fotografira in nagradi (javna objava v Hudinjčku, na šolskem 

radiu, na oglasnih deskah). Vedno se pohvalijo otroci, ki so pridni in uspešni, vendar ne samo 

pri ocenah, ampak tudi pri vseh ostalih dejavnostih (npr. pri tehtanju odpadnega papirja 

popoldan pomagajo otroci prostovoljci). Seveda pa ob morebitnih kršitvah šolskega reda in 

pravil dosledno in sproti odreagiramo in hudinjska šola je tudi zato znana kot urejena in dobra 

šola.  

Letni delovni načrt je po ravnateljevih besedah zelo dobro pripravljen – po obsegu in vsebini. 

Vse dejavnosti so natančno načrtovane: ve se, kaj se bo dogajalo, kdaj in kdo bo to naredil. 

Ravnatelj je zagotovil, da se bomo na šoli potrudili, da bomo načrtovane dejavnosti v celoti in 

čim bolj kvalitetno realizirali. Letni delovni načrt se s strani učiteljev mesečno pregleduje, saj 

gospod ravnatelj za vsak mesec sproti objavi mesečne dogodke, ki se bodo zgodili, da se 

zaposleni lahko nanje pripravijo in jih izvedejo čim bolj kvalitetno. 
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Za september, ki je že za nami, je gospod ravnatelj pokazal nekaj fotografij z začetka šolskega 

leta, sprejema prvošolčkov, izvedeni šoli v naravi za petošolce v Baški, nagradnem izletu 

raziskovalcev, šoli za vedoželjne, športnem projektu Igriva košarka, tekmovanju Male sive 

celice ... Na šolo so prišli tudi plesalci, ki so presenetili otroke s plesom in tudi sicer 

poskušamo otrokom s tovrstnimi dogodki večkrat popestriti šolski vsakdan. Septembra je bil 

zelo uspešno izveden tudi prvi športni dan za vse razrede, ki so odšli na planinske pohode, 

razstavljenih pa je bilo tudi že nekaj likovnih  del itd. Otrokom poskušamo narediti šolo lepo, 

zabavno in zanimivo, seveda pa je pouk vedno na prvem mestu. 

Ob koncu je ravnatelj člane Sveta zavoda pozval, da lahko v zvezi z letnim delovnim načrtom 

postavijo vprašanja, če jih karkoli zanima. V krajši razpravi je bilo s strani zunanjih članov 

Sveta zavoda izpostavljeno, da naša šola otrokom ponuja res bogat program in da imajo naši 

učenci res veliko možnosti za udejstvovanje na različnih področjih.  

Ker dodatnih vprašanj ni bilo, se je predsednica zahvalila ravnatelju za predstavitev in na 

glasovanje dala potrditev Letnega delovnega načrta, ki je bil soglasno potrjen z dvigom rok. 

SKLEP št. 2: Svet Zavoda osnovne šole Hudinja sprejme Letni delovni načrt za šolsko 

leto 2021/22. 

Predsednica je pri tretji točki dala besedo gospe Nataši Tabaković, predstavnici staršev, ki je 

predstavila poročilo 1. seje Sveta staršev.  

Povedala je, da je bilo prisotnih 18 od 23 staršev, kar je bilo v danih razmerah zelo pohvalno. 

Dnevni red je bil standarden, gospod ravnatelj pa je predstavil tudi poročila iz uvodnih 

roditeljskih sestankov. Učitelji v vsakem razredu so podajali pripombe na sestankih, ravnatelj 

pa je te pripombe na sestanku Sveta staršev izpostavil. Tu je za izpostaviti nižjo udeležbo na 

roditeljskih sestankih (približno  20 %), kar je najbrž posledica neizpolnjevanja PCT pogojev. 

Gospa Tabaković je povedala, da je bila s strani staršev posebej pohvaljena izvedba pouka na 

daljavo. 

SKLEP št. 3: Svet zavoda OŠ Hudinja se je seznanil s poročilom 1. seje Sveta staršev z 

dne 28. 9. 2021 

Predsednica je prosila za dvig rok. Sklep je bil soglasno potrjen. 

Predsednica je napovedala še zadnjo točko dnevnega reda, in sicer aktualne informacije in 

razno. 

Predstavila je cenik šolske prehrane za šolsko leto 2021/22, ki je poenoten za vse šole v 

Mestni občini Celje. Do dviga cen za približno 2 % je prišlo zaradi višje cene prehrambnih 

izdelkov oziroma živil na trgu.  

Dala je na glasovanje, da Svet zavoda sprejme in se strinja s cenikom, ki nam je predstavljen. 

Prosila je za dvig rok, vsi prisotni so se s cenikom strinjali.  

Predsednica je nato predala besedo gospodu ravnatelju za predstavitev aktualnih informacij. 

Gospod ravnatelj je nekaj besed namenil prizidku. Ker smo imeli na sestanku predstavnike 

Mestne občine Celje, se je gospod ravnatelj še posebej zahvalil Mestni občini Celje, da nam je 

omogočila izgradnjo prizidka, saj smo verjetno edina šola v Celju, ki praktično že drugič 
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gradi prizidek. Prvi prizidek se je gradil že leta 2000, ker pa se je pojavila potreba po več 

prostora, se je letos začel graditi nov prizidek. Gre za velike prostore, šola pa bo veliko 

pridobila na dobrih delovnih pogojih in boljših standardih dela. Sledili so fotografski posnetki 

prenove stare šole, nato pa še novih prostorov v novem delu zgradbe. 

Sledilo je vprašanje, kateri učenci bodo v katerem nadstropju. Ravnatelj je povedal, da bodo 

zaradi lažjega dostopa v prvem nadstropju prvošolčki, v višjem nadstropju pa starejši učenci.  

Zaključek izgradnje prizidka je predviden decembra, realno pa gospod ravnatelj meni, da bo 

zaradi prevzemov in tehničnih pregledov uporaba novih prostorov mogoča januarja. 

Gospod ravnatelj je na koncu člane že zdaj povabil na svečano otvoritev, saj bo to za našo 

šolo in Celje prav poseben zgodovinski dogodek.  

V nadaljevanju seje je predsednica povedala, da je ena od delavk šole na Svet zavoda poslala 

dopis. Dopis je v celoti prebrala in nato je k besedi pozvala ravnatelja šole. Ravnatelj je 

povedal, da je nad dopisom in še posebej nad vsebino presenečen - še posebej zato, ker je 

delavki že posredoval pisno pojasnilo. V razpravi so tudi člani Sveta zavoda izrazili začudenje 

nad dopisom in soglasno je bila sprejeta vsebina odgovora, ki bo posredovan delavki.  

Predsednica se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo, nam zaželela, da ostanemo zdravi, in 

povedala, da bo naslednja seja v mesecu februarju, ko bomo obravnavali zaključni račun za 

leto 2021.  

Seja se je končala ob 17.45. 

Številka dokumenta: 013-1-2/2021-1 
 

Zapisala: 

Petra Vrečko  

 

                

     Lidija Voršič, predsednica Sveta zavoda 

 

 


