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SERŠ Maribor 
Smetanova ulica 6, 2000 Maribor 

T 02 234 19 10  
E sers@sers.si S www.sers.si 

 

 
Številka: 900-2/2019/4 

Maribor, 11. 3. 2020  

 

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 
 

Čas in kraj sestanka: torek, 10. 3. 2020, 16.15, v konferenčni dvorani. 
 
Prisotni: Irena Srša Žnidarič, ravnateljica, Maja Krajnc, svetovalna delavka, lara Jug, svetovalna 
delavka, Rudolf Weinzerl, koordinator Komisije za kakovost, predstavniki oddelkov  
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020; 

2. Poročilo o uspehu 1. ocenjevalnega obdobja in aktualnih dogajanjih na šoli v tem obdobju 

(ravnateljica Irena Srša Žnidarič, spec.); 

3. Zadovoljstvo dijakov s šolsko malico – predstavitev rezultate ankete; 

4. Poročilo Šolskega sklada; 

5. Poročilo Komisije za kakovost; 

6. Poročilo o tekočih zadevah: potek sanacij in drugih naložb, navodila glede koronavirusa, 

drugo. 

 
Sestanek se na predlog ravnateljice prične s 5. točko  
 
Ad5) 
Predsednik komisije za kakovost Rudolf Weinzerl predstavi rezultate izvedenega vprašalnika, ki  ga 
je reševal vzorec dijakov spomladi 2019 (priloga 1). 
Bistvenih odstopanj v primerjavi s preteklim letom ni. V oddelkih, kjer smo opazili izrazita odstopanja, 
smo opravili še pogovore, da smo ugotovili zakaj so bile takšne ocene. 
 
Starš postavi vprašanje kaj je naloga varnostnice in kakšna ima pooblastila. Ravnateljica pove, da 
je njena naloga krožiti po šoli, biti prisotna in pozorna na pojav kakršnegakoli nasilja. Če gre za 
kakšen večji dogodek mora obvestiti policijo, če gre za kaj manjšega pa zaposlenega na šoli, npr. 
ravnateljico, pomočnika/co ravnateljice, svetovalno službo, učitelja. 
 
Starša zanima, kaj je šola naredila, da bi se ocene ankete izboljšale? Izrazi razočaranje v primerjavi 
z delom v osnovni šoli, npr. v eAsistentu je bila vpisana napačna ocena, ocene se ne vpisujejo v 
zvezek, dijaki ne upajo vprašati o kriterijih (npr. zvezek se ocenjuje z 1 ali 5), mobiteli bi naj bili 
izklopljeni in pospravljeni v torbi, če dijaki npr. popravljajo ocene učitelj drugi dijakom pusti, da so na 
mobitelu, učitelji imajo nemir v razredu in se ne vprašajo zakaj.  
 
Ravnateljica pove, da lahko rešuje težave, ki se pojavijo pri posameznem učitelju, če ve za katerega 
učitelja gre. 
 
Starši izpostavijo strah pred možnostjo maščevanja učiteljev.  
 
Ravnateljica pove, da imajo dijaki in starši možnost, da tudi anonimno oddajo prijavo (nabiralniki 
pred zbornico, anonimni e-naslov).  
 
Drugi starš pove, da je potrebno obojestransko razumevanje, torej da morajo tudi starši poskušati 
razumeti učitelja in njegov položaj, ki je sedaj popolnoma drugačen, kot je bil včasih.  



 
  

2 
 

Predsednica Sveta staršev pove, da je postopek v primeru težav z učitelji takšen, da se starši obrnejo 
najprej na razrednika, nato na ravnateljico in nato na svet staršev.  
 
Starš dijaka 4. letnika pove, da so tudi v njihovem oddelku imeli v 2. letniku težave pri enem učitelju 
in so jih z ravnateljico rešili in se sedaj razred s tem učiteljem zelo dobro razume.  
 
Starše zanima, če dijaki učitelje ocenjujejo poimensko?  
Ravnateljica pove, da dijaki učitelje ne ocenjujejo poimensko, ker to ne bi bilo dobro za vzgojno 
delovanje šole. Mladostniki prav tako vidijo stvari praviloma črno-belo. So pa imeli dijaki na anketi 
odprto vprašanje, torej so imeli možnost, da sami dopišejo, če imajo pri katerem profesorju težave.  
 
Starše pozove, da se odkrito pogovarjamo in skupaj rešujemo težave. 
 
Ad1) 
Predsednica povzame zapisnik 1. seje. 
Sklep 1: Starši potrdijo zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020. 
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po spisku ZA. 
 
Ad2)  
Ravnateljica predstavi rezultate analize učnega uspeha na šoli za 1. konferenčno obdobje, glavne 
ugotovitve, delo z dijaki s posebnimi potrebami, vzgojne ukrepe (priloga 2). 
 
Ad3) 
L. Jug predstavi rezultate ankete o zadovoljstvu dijakov s šolsko prehrano (priloga 3).  
Zaradi nezadovoljstva se je med šolskim letom zamenjal ponudnik. Preteklo šolsko leto je bil 
ponudnik Dijaški dom Drava, ki je odpovedal pogodbo. V pričetku leta je bil ponudnik M. R. 
Commerce, sedaj je ponudnik Skalina d.o.o. 
 
Ad4) 
M. Krajnc predstavi zapisnik upravnega odbora šolskega sklada, ki je objavljen na spletni strani šole 
https://www.sers.si/sola/solski-sklad/. 
 
 
Ad6) 
Ravnateljica predstavi ukrepe v povezavi s koronavirusom: 

 9.3 je s sklepom imenovala Skupino za pripravo in vodenje načrta za obvladovanje vplivov 
koronavirusa v šoli. 

 Sestavljajo jo koordinatorica Darinka Ferlež in člani: Iris Vinko, Aljaž Čurin, Nataša Petelin in 
Dušan Fugina. 

 Pred tem je bilo poslano v zvezi s preventivnimi ravnanji sporočilo 2. 3. 2020. 
 Od MIZŠ smo doslej prejeli troje navodil: 24. 2., 26. 2. in 6. 3. 2020. 
 Od 9. 3. 2020 velja tudi odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah, v zaprtih prostorih, 

kjer se zbira več kot 100 ljudi. 
  

V SERŠ-u veljajo naslednji varnostni ukrepi: 
 Dosledna higiena rok in kašlja, navodila na spletni strani SERŠ, v sanitarijah in v avli šole. 

Toplo vodo, milo in papir imajo dijaki v sanitarijah. Milo bomo nastavili tudi v učilnice. Po 
uporabi tipkovnic si dijaki umivajo roke. 

 Ob slabem počutju so tako zaposleni kot dijaki dolžni zapustiti šolo in o tem obvestiti 
osebnega zdravnika ter nato upoštevati navodila. 

 Če gre za koronavirus ste o tem dolžni obvestiti tudi vodstvo šole.  
 Posebej pozorni bodite tisti, ki ste bili v zadnjem času npr. v Italiji in se ob morebitnih znakih 

bolezni umaknite iz šole. 
 Čistilni servis, ki čisti šolo je pripravil ukrepe dodatnega čiščenja šolskih prostorov za 

preprečevanje okužb (kljuke, fitnes, jedilnica...). 
 Odpoved službenih poti (sprotno odločanje). 
 Odpoved strokovnih ekskurzij (sprotno odločanje, ekskurzije v Krško odpadejo). 
 Odpoved obiskov iz tujine v okviru mednarodnega sodelovanja (v celoti). 

https://www.sers.si/sola/solski-sklad/
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 Odpoved in prestavitev državnega tekmovanja na maj oz. čas ko bodo razmere to 
dopuščale.  

 Odpove in prestavi se maturantski ples iz. 27. 3. na predvidoma 15. 5. 2020. 
 Zračenje učilnic in drugih šolskih prostorov. 

 
V celoti se bomo držali navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Samozaščitno vedenje vseh zaposlenih in dijakov. 
 
Ravnateljica seznani prisotne s potekom energetske sanacije še zadnje šolske zgradbe SERŠ-a, 
šolske telovadnice, sanacijo učilnice B8, oboje poteka in predvideno obnovo učilnice B14, B4 in K9. 
Kandidirali bomo tudi za sredstva investicijskega vzdrževanja za izgradnjo dvigala na Smetanovi 6. 
 
Zapisnik napisala: 
Maja Krajnc, univ. dipl. pedagoginja 
 
 
 

Predsednica Sveta staršev SERŠ 
 dr. Tonica Bončina 


