
Z  A  P  I  S  N  I  K 
7. redne seje Sveta šole 

v zbornici šole v sredo, 20.  06.  2018, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole, ravnateljica in pomočnica ravnateljice 
Prisotni: Petra Dermota, Nuša Poljanec, Lidija Vidic, Evgenija Vuzem, Samo Sitar, Irena Soklič, 
ravnateljica Nataša Ahačič 
Odsotni:  Aneta Varl 
Opravičeno odsotni:  Tina Burja, Alenka Korošec, Špela Koren, Tamara Bertoncelj 
  
 
Predsednica Sveta šole (v nadaljevanju ga. Petra Dermota) je pozdravila vse prisotne. 
Predlagani dnevni red je bil sprejet in je sledeč: 
 
Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sprejetih sklepov in potrditev zapisnika prejšnje redne in dopisne 
seje. 

2. Poročilo o delu v šolskem letu 2017/18. 
3. Smernice za šolsko leto 2018/19. 
4. Razno. 

 
 

AD 1) 
 

Sprejetih je bilo 5 sklepov. Pripomb ni bilo. 
Sklep št. 1: Zapisnik 6. redne seje je bil potrjen. 
Sklep št. 2: Zapisnik dopisne seje je bil potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica Nataša Ahačič se je najprej zahvalila za izkazano podporo pri njenem imenovanju. 
Nato je predstavila poročilo o delu v šolskem letu 2017/18: 

- Dobili smo naziv Kulturna šola (matična šola in obe podružnici). 
- Kot cela šola smo prejeli naziv Simbioza šola. 
- V 9. razredih so popravni izpiti iz MA in TJA. 
- Rezultati pri NPZ tako v 6. kot v 9. razredih so pri vseh predmetih nad slovenskim povprečjem. 
- Predstavila je še dosežene uspehe na tekmovanjih, dneve dejavnosti in šole v naravi, projekte 

ter akcije. 
 

AD 3) 
 

 Za prihodnje šolsko leto je ravnateljica povedala, da bomo sledili razpisanim projektom in 
povabilom kraja.   

 Imeli bomo tri oddelke prvih razredov. V POŠ Ribno bodo skupno 4 oddelki, na POŠ Boh. Bela 
pa trije. Skupaj bo 30 oddelkov. 

 V novem šolskem letu bo jutranje varstvo tudi v POŠ Ribno, na POŠ Boh. Bela pa se bo 
jutranje varstvo izvajalo v kombinaciji z vrtcem. 



 Pristopili bomo v razširjen program iz področja gibanja in zdravja za dobro telesno in duševno 
počutje. 

 Nadaljevali bomo s FIT pedagogiko. 
 Poudarjali bomo bralno pismenost. 
 Formativno spremljanje. 
 Vključili smo se v program Uvajanje izboljšav in samoevalvacija. 
 Trudili se bomo ohranit visok nivo dosežkov. 
 Obdržali bomo vse šole v naravi. 
 Začetek pouka je v novem šolskem letu s 3. septembrom 2018, po šolskem koledarju sta tudi 

dve delovni soboti. 
 Na POŠ Boh. Bela se bodo menjala vsa okna in nekaj vrat. 
 Na matični šoli bomo na igrišču zamenjali nekaj igral. 
 Posodabljanje IKT…. 

Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je nato vse prisotne seznanila še s prejeto elektronsko pošto s strani 
Občine Bled g. (Matjaž Berčon) glede problematike športnega parka, kjer se zaradi peska uničuje 
tartan. V svojem odgovoru je navedel, da bi omenjena investicija stala 75.000 EUR, zaradi česar bi se 
obnova šole zamaknila.  
Sklep št. 3: Svet zavoda prosi Občino za pojasnilo, kaj pomeni, navedba v zadnji  povedi: 
»medtem ko se nam celovita prenova šole odmika«  
 

AD 4) 
 
Pod točko razno ni bilo vprašanj in pripomb. 
 
 
 
 

Seja je bila končana ob 18.50 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 


