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Komenda, 11. 9. 2018 
 
 

 

ZAPISNIK 
 
1. seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2018/2019. Seja je potekala 
v torek, 11. 9. 2018, s pričetkom ob 18.00 uri.  
 
Prisotni:  

- člani UO: Franc Marolt, Tatjana Zorman, Saša Progar, Petra Remše Starovasnik, Bea 
De Cecco 

- ravnateljica: Mira Rek 
- pomočnica ravnateljice: Barbara Janežič Bizant 

 
Dnevni red:  

1. Analiza ankete o Šolski veselici 2018; 
2. Načrt dela za šolsko leto 2018/2019; 
3. Pobude in predlogi. 

 
K 1) 
 
Pomočnica ravnateljice Barbara Janežič Bizant je članom UO Šolskega sklada predstavila 
rezultate ankete o šolski veselici za starše, ki je bila izvedena spomladi 2018. Anketo je 
vrnilo 265 staršev. Večina odgovorov glede šolske veselice je pozitivnih, nekateri so 
nevtralni, nekaj malega pa je tudi negativnih. Predlagane so bile tudi izboljšave, ki jih 
bomo skušali upoštevati/realizirati že na naslednji šolski veselici, saj je večina staršev za. 
Malo nad polovico staršev je pripravljenih pomagati pri pripravi in izvedbi šolske veselice 
(predvsem pri zbiranju dobitkov in peki peciva doma ter peki palačink; zelo malo pa jih je 
pripravljenih pomagati pri pripravi prizorišča in klopi ter miz). 
 
 
K 2) 
 
Zbiranje finančnih sredstev bo tudi letos potekalo preko: 

- POLOŽNIC: 
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V mesecu septembru bodo staršem na 1. roditeljskem sestanku razdeljena  soglasja  
za prispevek v ŠS. Na izjavi se bodo starši lahko odločali o več možnostih:  

  - prispevati 2 x letno po  10,00 eur  
  - prispevati v enkratnem znesku __________ eur 

  - nič prispevati. 
Pristopno izjavo vrnejo razrednikom in na podlagi izjave se staršem izda položnica.  
Položnice se izdajo novembra, skupaj s položnico za prehrano. Kasneje se preko e-
asistenta staršem pošlje prijazen opomnik. 
 

- DONACIJ PODJETIJ V OBČINI KOMENDA 
- ŠOLSKE VESELICE.  

Datum letošnje prireditve je sobota, 11. maj 2019 (ena izmed treh delovnih sobot v tem 
šolskem letu). 
 
Nekaj idej: 

- 1. triada – pevski nastopi po razredih, igre brez meja, napihljivi grad, 
- Pokaži, kaj znaš, 
- športne igre: med dvema ognjema (2. triada) in odbojka (3. triada) ter tekma med 

starši in učitelji … 
- hrana in pijača … 
- rdeča nit letošnje prireditve Ko odrastem (razredi bi predstavljali poklice, npr. 

zdravnik, gasilec, pek, cvetličar, avtomehanik, mizar, gradbenik …) 
Na naslednji seji prisluhnemo še novim idejam. 
 
 
K 3) 
 
Člani UO ŠS smo prejeli dopis učencev, ki sodelujejo v projektu FIRST LEGO LEAGUE (FLL), 
strinjali smo se, da podpremo tako dejavnost. 
 
Člani UO ŠS smo se dogovarjali  za datum naslednje seje, ki bo oktobra. Točen datum 
moramo še uskladiti. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35. 
 
 
 
 
Zapisala:       Predsednik Šolskega sklada:  
Tatjana Zorman      Franc Marolt  


