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Številka: 900-2/2019/6 

Maribor, 21. 5. 2020 

ZAPISNIK  

 

1. korespondenčne seje Sveta staršev SERŠ-a, ki je potekala od 15. do 20. 5. 2020. Od skupno 34 
članov Sveta staršev SERŠ-a je do roka glasovalo 20 članov. 

 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev učbenikov učbeniškega sklada, dodatnih gradiv in učnih pripomočkov za šolsko 
leto 2020/21. 

2. Predlog nadstandardnega programa za šolsko leto 2020/21 (ekskurzije dijakov v okviru OIV 
in ID, ostale aktivnosti). 

3. Aktualne informacije. 

Ad1)  
V prilogi k vabilu so bili posredovani seznami učbenikov, delovnih zvezkov in učnega gradiva za 
šolsko leto 2020/21. Pod druga učna gradiva spada tudi orodje, ki je obvezno za dijake programov 
elektrotehnik, elektrikar in računalnikar. Orodje si nabavijo v pričetku 1. letnika.  
 
Do vključno 20. 5. 2020 je vrnilo izpolnjene glasovnice po elektronski pošti 20 članov/ic Sveta 
staršev. Z 20 glasovi ZA  je bil sprejet  
 
Sklep 1: V skladu z 14. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov Svet staršev SERŠ-a 
soglaša s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse programe in letnike 
za šolsko leto 2020/21. 
 
Ad2) 
Predlog ekskurzij v okviru OIV in ID je bil priloga vabila. V seznamu so navedene cene ekskurzij v 
letošnjem šolskem letu. Sprememba predvidene cene je možna ob spremembi cene prevoza in 
vstopnin, ki za prihodnje šolsko leto še niso določene.  
 
Do vključno 20. 5. 2020 je vrnilo izpolnjene glasovnice po elektronski pošti 20 članov/ic Sveta 
staršev. Z 19 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil sprejet 
 
Sklep 2: Starši sprejmejo predlog nadstandardnega programa v okviru Obveznih izbirnih vsebin in 
Interesnih dejavnosti.  
 
Ad3)  
Pouk bo za dijake od 1. do 3. letnika glede na trenutna navodila MIZŠ do konca šolskega leta 
podatek na daljavo. Dijaki zaključnih letnikov bodo imeli med 18. in 29. 5. priprave na maturo. Dijaki 
bodo od razrednikov na e-pošto prejeli navodila o organizaciji dela varnostnih ukrepih, objavljena 
bodo tudi na spletni strani šole.  
V mesecu aprilu smo med dijaki izvedli anketni vprašalnik na temo delo na daljavo. Rezultati so 
objavljeni na spletni strani šole (https://www.sers.si/analiza-anketnega-vprasalnika-delo-na-
daljavo/). 
Zaključujemo z energetsko sanacijo šolske telovadnice in s tem energetske sanacije vseh zgradb 
SERŠ-a. Zaključujemo z obnovo celotnega N-hodnika. Obnovili smo tla učilnice B8. 
  
Zapisnik napisala: 
Marija Janžek, tajnica VIZ                                                      Predsednica Sveta staršev SERŠ 
 dr. Tonica Bončina 
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