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SVET STARŠEV 
 
 

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v torek, 7. 10. 2014 ob 17. uri 

v učilnici A213 / 2. nadstropje, na Kardeljevi ploščadi 16 
 
Dnevni red: 
1. Konstituiranje Sveta staršev in izvolitev predsednika. 
2. Poročilo o delu šole v šolskem letu 2013/14. 
3. Letni delovni načrt 2014/15. 
4. Razno. 
 
Prisotni:  
- predstavniki razredov (25) – priloga: lista prisotnih  
- ostali prisotni: Alojz Pluško (ravnatelj), Petra Vignjevič Kovjanić (pomočnica ravnatelja), Jana 
Hafner (svetovalna delavka) in Nataša Zupančič (posl. sekretarka) 
 
Odsotni:  
- predstavniki 3F, 3B, 3C, 4B 
 
 
1. konstitutivno sejo Sveta staršev je sklical ravnatelj Alojz Pluško. 
 
 
K točki 1: Konstituiranje Sveta staršev in izvolitev predsednika. 
 
Člani so z javnim glasovanjem izbrali in potrdili predsednika Sveta šole g. Tomaža Ribnikarja.  
 
Sklep: Predsednik Sveta šole je Tomaž Ribnikar. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 2: Poročilo o delu šole v šolskem letu 2013/14. 
Ravnatelj je predstavil Poročilo o delu šole v šolskem letu 2013/14. Predstavil je strukturo števila 
dijakov po programih (stanje na dan 15. 9. 2013 je bilo 750 vpisanih dijakov (s PT na dan 1. 
10.2013 784 dijakov), stanje na dan 31. 8. 2014 pa je bilo 740 dijakov oz s PT programom 767 
dijakov). Ob koncu šolskega leta so dijaki vseh programov dosegli 95 % učni uspeh. Realizacija ur 
programa in pedagoških obveznosti po učiteljih je 101,6 %. Ob koncu šolskega leta je bilo 
podeljenih 238 pohval in 32 priznanj s knjižnimi nagradami. Dijaki so se redno udeleževali različnih 
šolskih, regijskih in državnih tekmovanj. Uspeh na splošni maturi je bil 89 %, na poklicni maturi pa 
96,7 %. V šolskem letu je bilo tudi 123 udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu smo 
izboljšali materialne pogoje šole, pridobili smo namreč zgradbo (učilnice, kabinete, zbornico, 
knjižnico in pisarni) ki je bila prej del Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana 
ter športno dvorano spremenili v gledališko plesno dvorano s tribuno za 160 gledalcev. V šolskem 
letu 2013/14 je bil tudi prehod iz dvoizmenskega na enoizmenski pouk. 
Starše je zanimalo povprečno št. točk pri maturantih (17 TOČK). 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli Poročilo o delu šole v šolskem letu 2013/14. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
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K točki 3: Letni delovni načrt 2014/15. 
Ravnatelj je povedal, da so temeljni cilji delavnega načrta: 

• Kvalitetno izvajanje pouka v programu predšolska vzgoja, v splošni in umetniški 
gimnaziji,  kvalitetno ter učinkovito učenje in poučevanje.  

• Temeljita priprava dijakov na maturo in poklicno maturo ter doseganje dobrih učnih 
rezultatov. 

• Zasledovanje visokih standardov znanja in kakovosti. 
• Posodobitev materialnih in drugih učnih pogojev.  
• Zagotovitev ustreznih strokovnih kadrov. 
• Informatizacija učilnic in knjižnice. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije 

pri poučevanju. 
• Aktivna vključitev učiteljev v programe stalnega strokovnega izobraževanja in 

izpopolnjevanja. 
• Zagotavljanje dobre organizacije dela. 
• Izvajanje izbirnih predmetov in vsebin v dogovoru z dijaki, učitelji, starši ter v skladu z 

možnostmi šole. 
• Vzpodbujanje dijakov k sodelovanju in ustvarjanju na kulturnem, športnem, socialnem, 

humanitarnem, raziskovalnem področju in drugje; usposabljanje dijakov za samostojno 
in odgovorno delo. 

• Vzpodbujanje timskega dela učiteljev in razvijanje dobre komunikacije vseh sodelujočih 
v učno-vzgojnem procesu. 

• Zagotavljanje stalnega in dobrega  sodelovanja s starši in okoljem. 
• Zagotavljanje  spodbudne učne klime in razvijanje  dobrih in kulturnih medsebojnih 

odnosov.  
 
Stanje števila dijakov na da 15. 9. 2014 je 780 dijakov v vseh treh programih, ki jih izvaja šola. V 
program PT (poklicnega tečaja predšolska vzgoja) bomo vpisali 34 dijakov. Stanje na dan 1. 10. 
2014 je torej 814 dijakov. 
 
Predlog obsega vpisa za šolsko leto 2015/16 je: 
Predšolska vzgoja – 4 oddelki 
Poklicni tečaj – 1 oddelek 
Gimnazija – 2 oddelka 
Umetniška gimnazija – 2 oddelka (1 oddelek dramsko-gledališka smer in 1 oddelek smer sodobni 
ples). 
 
Tudi v šolskem letu 2014/15 bo šola sodelovala v različnih projektih, dobro pa je tudi sodelovanje z 
vrtci, v katerih dijaki opravljajo praktično usposabljanje.  
 
Ravnatelj je povedal, da ima šola v tem šolskem letu bolj pestro ponudbo krožkov, vendar je 
zanimanja zanje zelo majhno. Bistveno več časa bodo učitelji namenili pripravam na maturi 
(intenzivni tabori). 
 
Pomembnejši datumi na šoli so: zaključki ocenjevalnih obdobij, roditeljski sestanki in skupne 
govorilne ure. 
Dejavnosti in projekti za dijake so na šoli in izven šole. Letos je šola pričela s strokovnimi 
ekskurzijami namesto maturantskega izleta. Tako so že odšli na ekskurzijo nekateri 4. letniki. 
Kulturne in družabne prireditve bodo na šoli zelo pestre in ravnatelj je povabil vse, da se jih 
udeležijo v čim večjem številu. 
 
Starši so imeli prošnjo oz. želijo, da v času produkcije dijakov umetniške gimnazije ne bi pisali testov 
oz. bi bili dijaki oproščeni spraševanja. 
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Povedali so, da so nekateri učitelji neusklajeni. Zaradi dveh predmetov hkrati se dogaja manjkanje 
dijakov pri pouku zaradi vaj pri drugih učiteljih. Ravnatelj je predlagal, da se tudi starši dogovorijo z 
učiteljem. 
 
Starši so imeli pripombo nad ponavljajočimi nekaterimi ekskurzijami iz OŠ. Ravnatelj je povedal, da 
ekskurzije pripravljajo aktivi v skladu z učnim načrtom. 
 
Predlog staršev je bil tudi, da maturantske izlete organizira šola in ne drugi dražji ponudniki, želijo 
namreč preprečiti drugim organizacijam izvedbo maturantskih izletov. 
Ravnatelj je povedal, da bo šola organizirala strokovno ekskurzijo 4. letnikov, v primeru 
maturantskega izleta pa le za celoten za celoten razred. 
Starši so predlagali, da se dijakom že na začetku šolskega leta pove, da maturantskega izleta ne bo 
oz. ga bo organizirala šola v sodelovanju z dijaki in učitelji. 
 
Starše je zanimalo možnost plačevanja položnic preko trajnika (šola ima to možnost). 
Pripombe so imeli tudi na malico … preveč menijev, premalo kuhana hrana, premajhne porcije. 
Ravnatelj je dobil povratno informacijo glede nekuhane hrane (v primeru, ko naj bi čufti bili ponujeni 
surovi je ravnatelj povedal, da so bili čufti dovolj kuhani, barva mesa je bila konzervansov. Po 
anketi, ki smo jo izvedli med dijaki je 60 % dijakov zadovoljnih s ponudbo malice. Ravnatelj je tudi 
povedal, da bo pomočnica ravnatelja v prihodnjih dneh imela sestanek s predstavniki Sloresta in jim 
bo prenesla informacije. Število malic se je glede na lansko leto povečalo. 
 
Starše je zanimal datum maturantskega plesa (šola še nima informacije). Starši so prosili, da bi 
sestanku za maturantski ples prisostvovali tudi učitelji oz. nekdo iz šole. Pomočnica ravnatelja je 
povedala, da so že v lanskem letu bili na sestanku prisotni tako nekateri starši kot tudi predstavniki 
šole (pomočnica ravnatelja). Dijaki so na letošnji sestanek odšli zelo pripravljeni, na koncu so se 
dijaki vseeno odločili za plesno šolo Urško. 
 
Ravnatelj je povedal, da bo ekskurzija za 3 letnike umetniške gimnazije spomladi. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so bili seznanjeni z Letnim delovnim načrtom 2014/15. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10. 
 
 
Priloge: 
- lista prisotnosti 
- Letno poročilo za šolsko leto 2013/14 
- Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 
 
 
Zapisala: 
Nataša Zupančič,  
poslovna sekretarka 
 
 

Predsednik Sveta staršev: 
Tomaž Ribnikar 

 
 


