
 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

3. seje Sveta staršev Osnovne šole Hudinja Celje, 

ki je bila v sredo, 8. 6. 2022, ob 16.30 v učilnici fizike. 

 

Seje Sveta staršev se je udeležilo 17 članov, in sicer predstavniki:  1. a, 1. b, 1. c, 2. b, 3. a, 4. a, 4. b, 5. a, 

5. b, 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 8. a, 8. c, 9. a in 9. b razreda.  

Odsotni so bili člani naslednjih oddelkov: 2. a, 3. b, 3. c, 7. b, 8. b in 9. c razreda (razvidno z liste prisotnosti 

v arhivu šole). 

 

Predsednica Sveta staršev Nataša Tabaković je pozdravila vse prisotne ter se vsem zahvalila za obisk na 

seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je v potrditev predlagala naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 22. 2. 2022 in korespondenčne seje z dne 16. 5. 2022 

2. Zaključek šolskega leta 2021/22 in priprave na šolsko leto 2022/23 

3.  Poročila s 3. roditeljskega sestanka 

4. Aktualne informacije in razno 

 

Na podani predlog dnevnega reda ni nihče imel pripomb oziroma dopolnil, zato je bil soglasno sprejet.  

 

S K L E P št. 1:  Svet staršev OŠ Hudinja potrjuje predlagani dnevni red 3. redne seje v šolskem letu 

2021/22. Za sprejem sklepa je glasovalo 17 prisotnih članov.   

Sklep je bil soglasno sprejet z dvigom rok. 

  

K 1. točki: 

Predsednica je povedala, da so si predstavniki Sveta staršev zapisnik prejšnje seje lahko prebrali na spletni 

strani šole, prav tako zapisnik korespondenčne seje, ki je potekala preko elektronske pošte. Pojasnila je, 

da so vsi prisotni po elektronski pošti prejeli dva dokumenta, in sicer seznam delovnih zvezkov za šolsko 

leto 2022/23 in predlog nadstandardnih storitev za šolsko leto 2022/23. Predstavniki so bili pozvani k 

podaji soglasij k obema dokumentoma. Soglasji je podalo 18 predstavnikov Sveta staršev. Ker na zapisnika 

pripomb oziroma dopolnitev ni bilo, je v potrditev predlagala naslednji 

 

S K L E P št. 2:  Svet staršev OŠ Hudinja potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev z dne 22. 2. 2022 v 

predloženi obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 17 prisotnih članov.   

Sklep je bil soglasno sprejet z dvigom rok.  
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V potrditev je predlagala tudi naslednji 

S K L E P št. 3:  Svet staršev OŠ Hudinja potrjuje zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta staršev z dne    

16. 5. 2022 v predloženi obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 17 prisotnih članov. 

Sklep je bil z dvigom rok soglasno sprejet. 

 

K 2. točki: 

Ga. Tabaković je besedo predala ravnatelju. 

Gospod ravnatelj se je predsednici zahvalil za besedo, pozdravil prisotne in se jim zahvalil za obisk na seji. 

Najprej je pohvalo namenil staršem, saj tudi zaradi njihovega dobrega odziva stvari v šoli lepo tečejo. 

Povedal je, da se hitro bliža zaključek šolskega leta in da bodo imeli učitelji še zaključne konference in 

potem bo mogoče narediti celovito analizo na učnem in vzgojnem področju. Sledila je splošna ocena 

šolskega leta, kjer je povedal, da so bili v tem šolskem letu težki pogoji dela predvsem zaradi epidemije 

(strogi ukrepi, zaščitne maske itd.) in izgradnje prizidka (utesnjenost, slabši pogoji dela itd.), vendar je z 

rezultati izredno zadovoljen. Vesel je, da imamo pridne, učno uspešne in lepo vzgojene učence – temu 

slednjemu dajemo na šoli načrtno pozornost. Rezultati na učnem in vzgojnem področju, skupaj s 

prizidkom, uvrščajo to šolsko leto med najuspešnejše v zgodovini šole.  

Na učnem področju je izpostavil nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki je eden od zelo objektivnih 

pokazateljev, kakšno je znanje otrok. Učenci 6. in 9. razredov so pri vseh treh predmetih (slovenščina, 

matematika in angleščina ter devetošolci namesto angleščine tehnika in tehnologija) dosegli opazno 

nadpovprečni rezultat. Ravnatelj je na učence zelo ponosen. Na valeti bo javno pohvalil učence 9. 

razredov, zahvala pa gre tudi učiteljem, ki so učence tako dobro pripravili.  

Najuspešnejše učence 9. razreda, torej tiste, ki so bili vseh devet let odlični, se vsako leto ob zaključku 

šolanja vpiše tudi v Zlato knjigo, kar je zelo velika čast. V letošnjem šolskem letu se bo iz vseh treh devetih 

razredov v zlato knjigo vpisalo 14 učencev. Na kratko je predstavil tudi šest najuspešnejših devetošolk 

(letos med njimi ni fantov), ki gredo na županov sprejem najuspešnejših učencev osnovnih šol v Mestni 

občini Celje, prejele pa bodo tudi  spominsko darilo. Izpostavil je tudi najboljšo učenko šole, Ano Krošl, ki 

ima v redovalnici same petice ter čestital njeni mami, ki je predstavnica staršev 9. a.   

Vsako leto veliko pozornosti posvečajo tudi tekmovanjem iz znanja in kljub temu da so letos kriterije zelo 

zaostrili, so učenci prejeli 9 zlatih, 39 srebrnih in kar 394 bronastih priznanj. Ravnatelj je vse udeležence 

tekmovanj iz znanja pohvalil in povedal, da so učenci, ki prejmejo zlato in srebrno priznanje tudi 

potencialni kandidati za Zoisovo štipendijo v srednji šoli, zato se je vredno potruditi. Javna pohvala je 

sledila tudi najboljšim športnikom in vsem učencem, ki so izstopali na določenem področju. Eno takih 

področij je tudi raziskovalno področje, na katerem so uspešno zaključili 23 raziskovalnih nalog (10 se jih je 

uvrstilo na državno tekmovanje, pet od teh v finale, štiri naloge so dobile srebrno priznanje, ena pa zlato). 

Najboljši raziskovalci so šli na nagradni izlet v Olimje, ki ga je organizirala Mestna občina Celje, ostali pa 

na Znanstival v Ljubljano, ki ga je organizirala OŠ Hudinja. Za učence je to dobra motivacija, saj so za svoje 

delo tudi nagrajeni.  

Ravnatelj je omenil tudi zbiralno akcijo papirja. V letošnjem letu smo zbrali 125 ton papirja, kar je prineslo 

okoli 9.000 € in je za šolo zelo lep zaslužek. Polovica zaslužka gre razredom za ekskurzije in podobno, ostalo 

pa za šolski sklad. Ravnatelj je pohvalil tudi ekipo otrok, ki so popoldan vestno pomagali pri tehtanju 

papirja.  
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Ravnatelj je poudaril, da na šoli načrto pohvalimo učence, ki se izkažejo na katerem koli področju: 

umetnost, šport, glasba, literarno ustvarjanje in druga. Javna pohvala otrokom ogromno pomeni in je 

velika vzpodbuda za nadaljnje delo.   

Ravnatelj je povedal, da na koncu šolskega leta pričakuje majhno število negativno ocenjenih učencev, saj 

na naši šoli učitelji učencem že med letom dajo možnost, da popravijo ocene in jih spodbujajo k sprotnemu 

delu skozi šolsko leto.  

Glede vzgojne situacije je povedal, da imamo zelo ugodno stanje – zaznali smo zelo malo vzgojnih 

problemov in ravnatelj je zelo zadovoljen s celotno situacijo na šoli. Na vzgojnem področju se ukrepa 

dnevno in zelo verjetno sta red in disciplina na šoli ravno posledica sprotnega in doslednega reševanja 

težav. Ob tem je povedal, da nekateri starši ne ravnajo pravilno, ko nasprotujejo celo razgovoru učitelja z 

učencem, ki je npr. motil pouk. Gre za ukrep, ki je predviden v vzgojnem načrtu šole in starši bi morali biti 

učiteljem hvaležni, da so se pripravljeni po pouku pogovarjati s problematičnimi učenci.   

V nadaljevanju je ravnatelj ob fotografijah opisal izvajanje nekaterih dejavnosti v 2. polletju tega šolskega 

leta, ko so ukrepi zaradi epidemije prenehali veljati in smo lahko izvajali skoraj vse načrtovane dejavnosti. 

Nekaj besed je namenil tudi šoli v naravi, ki so se je udeležili učenci osmih in devetih razredov. Imeli so se 

zelo lepo in so bili zelo pridni. Osmi razredi so šli na Mrzlico, Kal in Šmohor, deveti pa na Svetino. Konec 

maja je bil organiziran tudi glasbeni večer, na katerem se je predstavilo veliko nadobudnih glasbenikov. 

Ravnatelj je pohvalil vse glasbenike in gospoda Petra Oseta ter povedal, da učitelj v vsaki generaciji najde 

glasbenike za šolsko glasbeno skupino, predstavnica staršev pa je dodala, da učitelj gospod Oset vanje 

vloži tudi veliko svoje energije, da jim vse tako lepo uspe.  

Ravnatelj je nadalje povedal, da so šli učenci 1. junija na zaključne ekskurzije širom po Sloveniji, deveti 

razredi pa so se odpravili celo v Gardaland. Vsi so bili zelo pridni, za kar so bili tudi javno pohvaljeni s strani 

ravnatelja. Sledila je prireditev za 62. rojstni dan šole, ki je bila 3. 6. 2022, na dan šole, odvijala pa se je v 

telovadnici, kjer so se zbrali vsi učenci in učitelji. Najprej so si učenci in učitelji ogledali kulturno prireditev, 

po malici pa je sledila tekma osmih razredov za šolski ključ. Tekma je bila zelo napeta, saj je bil ob koncu 

tekmovanja rezultat vseh treh razredov izenačen, o zmagovalcu pa je zopet odločalo kolo sreče. Na koncu 

je imel največ sreče 8. b razred in tako osvojil šolski ključ. Ravnatelj je pohvalil vse tri razrede, saj so se 

učenci med pripravami na tekmovanje izjemno povezali med seboj. Drugi del dneva šole pa so bile tekme 

učencev proti učiteljem. Učitelji so v nogometu premagali učence, prav tako pa so učiteljice premagale 

učenke v odbojki. Dan šole je lepo potekal in minil je v veselem ter sproščenem vzdušju.  

Nekaj besed je ravnatelj namenil tudi prizidku, ki je po njegovih besedah zgodovinska pridobitev, saj se je 

situacija na šoli glede pogojev dela izrazito spremenila. Prostori, ki so bili natrpani, so se sprostili, kar 

posledično pomeni tudi boljše počutje učencev in zaposlenih. Otvoritev je bila v mesecu marcu, staršev 

pa zaradi epidemije niso mogli povabiti. Prisotni na seji so na vpogled dobili fotografije novih prostorov in 

s prireditve ob otvoritvi prizidka, ki je potekala 16. marca 2022.  

V nadaljevanju je ravnatelj poročal tudi o pripravah na novo šolsko leto, ki že intenzivno potekajo. Za 

naslednje leto sta predvidena dva ali celo mogoče trije prvi razredi, prav tako pa je že predvidena šola v 

naravi v Baški in v CŠOD. Izvedene so ankete med starši glede izbirnih predmetov in podaljšanega bivanja. 

Pomemben del priprav pa je tudi seznam delovnih zvezkov in program nadstandardnih dejavnosti, ki ju je 

Svet staršev že potrdil.  

Ravnatelj je posebno pozornost namenil tudi učiteljicama gospe Darji Heiligstein, razredni učiteljici, in 

gospe Karmen Hrastnik Koštomaj, učiteljici angleščine, ki se bosta v začetku naslednjega šolskega leta 

upokojili. Obe je na dan šole javno pohvalil, na seji pa povedal, da sta učence veliko naučili in sta zelo 
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predani učiteljici. Starši so izrazili tudi skrb, kdo bo odslej tako vzorno skrbel za papir, kot je gospa 

Heiligstein, na kar je ravnatelj odgovoril, da ni razloga za skrb, saj je prepričan, da bo tudi njen naslednik 

vzorno opravljal to delo. 

Ravnatelj je na koncu izvajanja ponovil, da je za nami zelo uspešno šolsko leto in izrazil pričakovanje, da 

bo v naslednjem šolskem letu lahko delo na šoli potekalo še bolje – predvsem v zelo dobrih prostorskih 

pogojih.  

 

K 3. točki: 

Sledila so poročila s 3. roditeljskega sestanka. Ravnatelj je na kratko poročal o roditeljskem sestanku, ki je 

potekal 30. 5. 2022. Pojasnil je, da morajo razredniki po roditeljskem sestanku napisati zapisnik. Prebral 

je zapisnike vseh roditeljskih sestankov in naredil povzetke pohval, predlogov in pripomb. Predstavnike 

vseh razredov je pozval, naj sproti povedo, če bodo pri svojem razredu pogrešali kakšen predlog, pripombo 

ali stališče, saj se lahko zgodi, da razrednik kaj spregleda. Prisotnost staršev je bila v povprečju 57 % in to 

je v okviru pričakovanj. 

Sledil je pregled po posameznih oddelkih.   

V 1. a ni bilo predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 1. b ni bilo predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 1. c je bilo vprašanje glede jutranjega varstva v drugem razredu in če morajo starši oddati prijavnico. 

Gospod ravnatelj je odgovoril, da prvošolčkov nikoli ni bilo za celo skupino in se bo lahko dalo prijavnico. 

Povedal je, da po zakonu prvošolcem pripada jutranje varstvo, drugošolcem pa ne, vendar jim bomo kljub 

temu omogočili jutranje varstvo. 

V 2. a  ni bilo predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 2. b je predstavnica staršev povedala, da so starši pohvalili učiteljico angleščine, go. Majo Kmecl, in 

povedali, da ima vrhunski način poučevanja, otroci pa se veliko naučijo. Gospod ravnatelj je povedal, da 

je bil večkrat pri uri angleščine pri gospe Maji in da je seznanjen z njenim načinom učenja – učenje skozi 

igro. Starši so nadalje povedali, da so učenci zelo zadovoljni z učiteljico Marušo Zorko, njeno poučevanje 

učencem zelo leži in si želijo, da bi njihova učiteljica ostala tudi v 3. razredu, ker so se zelo dobro ujeli, 

učiteljica pa jih dobro pozna. Ravnatelj je povedal, da bo njihova učiteljica praviloma tudi drugo leto, saj 

imamo na šoli prakso, da so iste učiteljice v 2. in 3. razredu.   

V 3. a ni bilo predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 3. b je starše zanimala izvedba zimske šole v naravi. Ravnatelj je povedal, da se za izvedbo  zimske šole 

v naravi že nekaj let ne odločajo zato, ker se veliko otrok zanjo ni odločilo. Približno pol razreda se zanjo 

odloči, polovico ne. Na strani staršev so bili glede odločitve sigurno finančni razlogi, razlogi, da otrokom 

smučanje ni blizu, draga pa je tudi oprema, ki jo otroci potrebujejo (smuči si lahko izposodijo na smučišču, 

smučarske čevlje in ostalo opremo pa morajo zagotoviti starši). Posledično je zimska šola v naravi zelo 

draga, saj stroški obsegajo tudi avtobusni prevoz do smučišča, smučarske karte itd. Ravnatelj je predlagal, 

da se bo pripravila ponudba, ki se bo dala staršem in bodo nato videli, kakšen bo odziv.  

V 3. c so starši izpostavili problem nevarne šolske poti iz Lahovne. Gospod ravnatelj je povedal, da bodo 

kontaktirali Mestno občino Celje in jim postavili vprašanje v zvezi s tem. Starši pravijo, da ni pločnika, 

prehod za pešce čez cesto pa je zelo nevaren, saj je cesta zelo prometna. Starši so povedali, da so za 

Lahovno že zbirali podpise za varno šolsko pot z ležečimi ovirami ali merilniki hitrosti, vendar se do sedaj 

še ni nič spremenilo. Dogovorili so se, da bodo starši na šolo poslali fotografijo posebej nevarnega odseka, 

ravnatelj pa je povedal, da bo šola Mestni občini Celje napisala tudi dopis.  
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V 4. a so starši izpostavili problem predure  za vozače iz Prekorja. Povedali so, da je za vozače organiziran 

en prevoz na dan, problem pa predstavlja predura, ki jo imajo nekateri otroci, avtobus pa vozi ob osmih. 

Ravnatelj je povedal, da Mestna občina Celje lahko zagotovi le en prevoz na dan in da za 2, 3 ali 4 otroke 

ne morejo zagotoviti še enega prevoza. Povedal je, da je na šoli približno 30 vozačev, Mestna občina Celje 

pa predlaga, da šola določi takšno uro odhoda avtobusa, da bodo  učenci lahko prišli tudi k preduri – npr.  

ob 7.00. Slaba stran te rešitve je, da bi morali učenci, ki nimajo predure, zjutraj dolgo čakati v šoli. Starši 

so povedali, da imajo otroci v povprečju 2 preduri na teden in takrat jih v šolo vozijo starši – nekateri, ki 

pa imajo na primer dva otroka, pa jih vozijo večkrat. Ravnatelj je predlagal, da bi lahko otroci prišli v šolo 

tudi peš ali s kolesom – res pa je, da je s Prekorja od 40 do 45 minut hoje v eno smer, problem pa bi nastal 

tudi pozimi, saj je zjutraj temno. Starši se strinjajo, da mora biti šolska pot za otroke predvsem varna.  

Opozorjeno je bilo, da je na lokaciji Šmarjeta (nadvoz) zelo nevaren prehod za pešce (iz dvopasovnice pred 

razcepom – starši bodo prav tako poslali fotografijo).  

Starši so podali tudi predlog, da bi imel Celebus dve liniji, da ne bi bilo šolskega avtobusa. Predstavnica, ki 

pozna Celebusove linije, je povedala, da imajo pri Nomagu 10 avtobusov, ki so stalno v pogonu, ter tri 

rezervne, ki pokrivajo morebitne okvare. Če delajo ovinke oziroma daljše poti, so avtobusi manj frekventni 

in to sigurno ne bo šlo. Prepričana je, da se linije iz tehničnih razlogov ne morejo širiti. Starši so povedali, 

da bi bil za varnost otrok nujno potreben pločnik, lastnik pa zemljišča za pločnik ne da. Starši pa so že 

kontaktirali Krajevno skupnost, vendar ne morejo glede tega nič ukreniti, saj se gospod ne strinja s tem. 

Ravnatelj predlaga, da se za prvi dve točki (Lahovna in Šmarjeta) na občino napiše dopis, za zadnjo točko 

pa se počaka do zadnjega tedna avgusta, ko se bo jasno vedelo, koliko bo otrok vozačev in se bo šele nato 

kontaktiralo Mestno občino Celje in iskalo ustrezne rešitve. Starši so se s tem predlogom strinjali.  

V 4. b je bilo s strani staršev vprašanje glede varnosti pri ekskurzijah – glede parkiranja staršev. Ravnatelj 

je povedal, da starši po navadi parkirajo tam, kjer čaka avtobus. Pri odhodih na ekskurzijo je bil tam in 

starše smo vnaprej prosili, naj bodo uvidevni in parkirajo na parkirišču pred Mercatorjem, ki je dovolj 

veliko. Letos je bilo stanje glede tega veliko boljše.   

V 5. a ni bilo predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 5. b sta bili vprašanji, ali se bodo oddelki v 6. razredu delili in kako bo potekal kolesarski izpit. Ravnatelj 

je povedal, da se je lansko leto delitev zgodila, ker se je v času počitnic povečalo število učencev – vezani 

smo na normative števila učencev v razredu. Po trenutnem stanju delitve učencev nimamo v načrtu, razen 

če bi se morebiti pojavilo 4, 5 novih učencev. Glede kolesarskega izpita bodo starši prejeli natančna pisna 

navodila, priprave pa že intezivno potekajo.   

V 6. a je bila s strani staršev podana pohvala za ažurno informiranje s strani šole. 

V 6. b ni bilo predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 6. c pa so starši izpostavili, da šolska kosila niso vedno vsem všeč. Ravnatelj je povedal, da morajo otroci 

povedati, če se zgodi, da je kosilo hladno. Ravnatelj hodi na kosilo skoraj vsak dan in ni se mu še zgodilo, 

da bi dobil hladno kosilo. Je pa izpostavil možnost, da če je gneča, kuharji hrano hitro delijo in lahko se 

zgodi, da kakšen krožnik ostane malo dlje na pultu, ker ga otroci ne vzamejo. Povedal je, da so okusi 

različni, nekomu je lahko kosilo preslano, drugemu premalo slano … Med učenci je bila narejena tudi 

anketa, kjer je bila večina učencev s hrano zelo zadovoljnih – velja za malice in kosila.  

V 7. a je bil predlog za še več informacij o spletnem nasilju in uporabo delovnih zvezkov pri matematiki. 

Ravnatelj se strinja, da je potrebno tej tematiki nameniti še več pozornosti. Starši so povedali, da je zlasti 

problematično pošiljanje nespodobnih fotografij, ki jih punce pošiljajo fantom, saj posledično fante in 

punce to obremenjuje, otroci pa se pri tej starosti resnosti tega ne zavedajo. Glede delovnih zvezkov pa 
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ravnatelj ni zagovornik delovnih zvezkov in bolj zagovarja uporabo učbenika in zvezka, saj si v zvezku lahko 

otroci delajo zapiske, ki si jih uredijo, stvari podčrtajo, v učbenikih pa je dovolj nalog za reševanje. Po 

njegovem mnenju je dober učitelj tisti, ki da prave naloge, ni pa to povezano s količino nalog. Tudi 

strokovnjaki zagovarjajo zmerno uporabo delovnih zvezkov, saj je pisanje učencev dokazano zelo 

učinkovita učna metoda.  Delovni zvezki pomenijo tudi večje stroške za starše in potrebno je gledati tudi 

na ta vidik.  

V 7. b je bil predlog, da naj se urnik objavi že v avgustu, nakar je ravnatelj povedal, da se s tem strinja in 

zagotovil, da bodo urniki na spletu že 25. avgusta – torej pred začetkom novega šolskega leta.  

V 8. a je bila s strani staršev podana pohvala, da je lepo, da je šola organizirala šolo v naravi.  

V 8. b so bile pohvale za pripravo in izvedbo tekmovanj iz znanja. Ravnatelj je povedal, da dajo učitelji 

vsem otrokom, ki si želijo tekmovati, to možnost in jih na tekmovanje dobro pripravijo. To kažejo tudi 

dobri rezultati z različnih tekmovanj. 

V 8. c so predlagali, da naj se seznam delovnih zvezkov za 2022/23 objavi čim prej. Ravnatelj je povedal, 

da je bilo to že narejeno.  

V 9. a  ni bilo predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 9. b je bila pohvala za organizacijo izredne šole v naravi, ki je zelo lepo potekala.  

V 9. c so starši pohvalili delo šole v celoti.  

 

Ravnatelj je po poročilih staršev s 3. roditeljskega sestanka povedal, da je vesel, ker je bilo zelo malo 

pripomb, bilo pa je veliko pohval s strani staršev, starši pa so prav tako opazili tudi trud in dobro delo 

zaposlenih na šoli. Prisotne je pozval za morebitna vprašanja. Ena od predstavnic staršev je imela 

vprašanje glede Londona, če ga ima šola v programu, saj se zaradi epidemije zadnja leta v London ne hodi 

več.  Opozorjeno je bilo tudi, da morajo imeti otroci po novem tudi potni list … Ravnatelj se je strinjal, da 

se bo London ponovno dodal v letni delovni načrt in povedal, da je to nadstandardni program, ki za učence 

ni obvezen.  

Predstavnica staršev je pohvalila predlog, da morajo imeti otroci za ekskurzije s sabo bidone z vodo, saj 

meni, da je šola dobro ozaveščena glede plastike – na seji Sveta staršev pa je opazila, da so bile na mizi 

plastične plastenke z vodo, zato je v bodoče predlagala v razmislek varianto brez plastike – vodo v vrčih, s 

čimer se je ravnatelj seveda strinjal in se predstavnici staršev zahvalil za predlog.  

Naslednje vprašanje je bilo glede popoldanskih športov v šoli (rokomet, košarka, odbojka) v smislu, da bi 

bila večja ponudba le-teh in da bi se ti izvajali takoj po pouku. Po mnenju staršev so otroci gibalno manj 

spretni. Ravnatelj je bil mnenja, da je to dober predlog, je pa to odvisno tudi od klubov. Povedal je, da  

bodo na začetku leta na splet dali ponudbo vseh klubov, da se bodo starši lahko odločili za popoldanske 

dejavnosti svojih otrok. 

Ravnatelj je pozval prisotne za morebitna vprašanja in ker dodatnih vprašanj ni bilo, je predsednica 

predlagala  

 

S K L E P št. 4: Svet staršev OŠ Hudinja se je seznanil s poročili s 3. roditeljskega sestanka. 

Sklep je bil z dvigom rok soglasno potrjen. 

 

K 4. točki: 

Ravnatelj je nadaljeval sejo z nekaj besedami o valeti, ki se je devetošolci že zelo veselijo. Potekala bo v 

šolski telovadnici, in sicer v torek, 14. 6. 2022. Naslednji dan, 15. 6. 2021, bodo s poukom zaključili učenci 
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devetih razredov, ostali učenci pa v petek, 24. 6. 2022, ko je zadnji šolski dan. Ta dan na šoli ne bo pouka, 

ampak bodo otrokom z zaključno prireditvijo omogočili prijeten zadnji šolski dan pred odhodom na 

zaslužene počitnice.  

Vesel je, da jim je v tem šolskem letu uspelo pripraviti tudi drugo številko šolskega glasila Hudinjček,  ki ga 

bodo otroci dobili zadnji šolski dan. Pri nastanku glasila je sodelovalo veliko otrok s svojimi prispevki, 

poročili, naslovnico pa bo krasilo 6 najboljših učenk šole, ki so na to prav gotovo ponosne.  

Vsem prisotnim se je lepo zahvalil za dobro sodelovanje, podporo in razumevanje ter jih pozval, da se 

lahko vedno obrnejo nanj, v kolikor bodo imeli kakršen koli predlog ali pripombo. 

Na koncu je vsem prisotnim zaželel zdravo in mirno poletje. Seja se je zaključila ob 17.55. 

 

Zapisala:                                                                                              Predsednica Sveta staršev: 

Petra Vrečko                                                                                                                     Nataša Tabaković 


