ZAPISNIK – ŠOLSKI SKLAD
5. seja Upravnega odbora za Šolski sklad OŠ Božidarja Jakca,
ki je bila v sredo 13.10.2010, ob 17.00, v učilnici št. 3.

Seje so se udeležili:
• predstavnice staršev Simšič Brigita, podpredsednica Andreja Goršič Sušnik in
predsednica Upravnega odbora Mateja Vrbinc Beton,
• predstavnice šole Lidija Ozimek, Simona Ipavec Možek in Karmen Vergolin,
• zapisnikarica Sabina Kirm.
Opravičeno odsotni so bili:
• ravnateljica Nataša Krajnčan in
• predstavnik staršev Gregor Cuzak.
DNEVNI RED:
1. Seznanitev novih članov z delom šolskega sklada
2. Pregled realizacije in stanje
3. Plani za naprej
4. Osnutek dopisa za prvo položnico - obvestilo staršem
5. Razno

K točki 1
Seznanitev novih članov z delom šolskega sklada
Z šolskim letom 2010/11 so predstavnika staršev Tomaža Volavška in Nado Hlebš zamenjali
Simšič Brigita, Andreja Goršič Sušnik in Gregor Cuzak.
Predsednica odbora Mateja Vrbinc Beton je novim članom predložila vpogled Pravilnik o
delovanju šolskega sklada. Pravilnik so prebrali in se z načinom delovanja šolskega sklada
strinjali.
K točki 2
Pregled realizacije in stanje
Računovodkinja Staša Grünfeld je pripravila finančno stanje šolskega sklada na centralni šoli
in podružnični šoli Hrušica. V treh letih delovanja sklada je stanje na centralni šoli na dan
8.10.2010, 5.464,81 EUR. Stroški nakupa na centralni šoli so znašali 216 EUR.
Na podružnični šoli Hrušica je stanje na računu šolskega sklada negativno in sicer za 532,83
EUR. Negativno stanje bodo poravnali s prodajo izdelkov na novoletnem bazarju. Razlog za

zadolžitev, kot je pojasnila predstavnica podružnične šole Simona Ipavec Možek, je nakup
kakovostnega tobogana v vrednosti 1.900 EUR.
K točki 3
Plani za naprej
Interaktivna tabla
Predstavnica šole Karmen Vergolin je povedala, da z nakupom interaktivnih tabel čakamo,
ker še ni bil podan razpis s strani Ministrstva za šolstvo in šport, ki so sofinancerji pri nakupu.
Dobava tabel je predvidena v mesecu marcu 2011. Stroški obeh bi se v vrednosti 1.700 EUR
črpali iz šolskega sklada, kot smo že dogovorjeni.
Kot smo ugotovili, so potrebe po interaktivnih tablah velike in ker smo denar zbrali že lani,
predlagamo, da se nakup ene table izvrši čim prej v letošnjem letu, in jo v celotni vrednosti
poravnamo iz sredstev šolskega sklada. Nakup bodo člani potrdili na podlagi pripravljenega
predračuna.
Projekcijsko platno, digitalni fotoaparat, igrače in likovni material
Člani se bodo glede nakupa projekcijskega platna in digitalnega fotoaparata odločali na
podlagi pripravljenih predračunov.
Predstavnica staršev Brigita Simšič ponudi predlog, ki je praksa na nekaterih osnovnih šolah.
Predlaga, da pristojni pripravijo prošnjo za donacijo potrebščin (pripomočki za ustvarjanje,
didaktične in družabne igre, glina, tempera barvice…), ki jih točno določen oddelek ali učitelj
potrebuje za izboljšanje kakovosti pouka ter to prošnjo naslovijo na podjetje, ki bi lahko
podarilo želene izdelke.
Predsednica Mateja Vrbinc Beton ponudi idejo, da prošnjo za donacijo ob pomoči učitelja
sestavijo učenci sami in jo potem naslovijo na podjetje.
Predstavnica Andreja Goršič Sušnik ponudi pomoč pri donaciji igrač za OPB v podjetju, kjer
je zaposlena. Predlog za nakup igrač v vrednosti 2x po 200,00 EUR pripravi Lidija Ozimek.
Sklep 1: Nakup interaktivne table, projekcijskega platna, bele table in digitalnega
fotoaparata se bo izvršil na podlagi pridobljenih predračunov. Likovni material (glino in
tempera barvice) v vrednosti 700,00 EUR kupi šola v trgovini, kjer so že dosedaj dobili
najugodnejšo ponudbo.
K točki 4
Osnutek dopisa za prvo položnico - obvestilo staršem
Na podlagi tega zapisnika in predlaganih idej bo predsednica Mateja Vrbinc Beton sestavila
dopis k položnici. Staršem se bodo v dopisu predstavile potrebe in želje šole za nakup ali
donacijo nadstandardne opreme in s tem izboljšanje načina izvajanja pouka.
Sklep 2: Položnica skupaj z dopisom bo izdana v začetku novembra 2010.

K točki 5/
Razno
Shema sadja
Predstavnica šole Karmen Vergolin je predstavila podatke o tem kolikokrat je na naši šoli
učencem ponujeno sadje in zelenjava. Poudarila je, da lahko dodatno sadje učenci vedno
dobijo, zato ni potrebno, da bi iz sredstev šolskega sklada prispevali k dodatnemu nakupu.
Socialno ogroženi učenci
Predstavnico šole Lidijo Ozimek je zanimalo, iz katerih virov se bodo v letošnjem šolskem
letu črpala sredstva za socialno starše, da se bodo njihovi otroci lahko udeležili šole v naravi.
Predstavnica šole Karmen Vergolin je povedla, da je tudi letos povezana z Rotary Clubom
Ljubljana in upa na njihovo pomoč. Lani so s pomočjo Rotary Cluba Ljubljana prejeli
1788,00EUR. S temi sredstvi smo omogočili delno plačilo šole v naravi 16 učencem, 3 pa še
plačilo dnevov dejavnosti, šolske prehrane, materala za likovni pouk.
Novoletni bazar
Predsednica šolskega sklada Mateja Vrbinc Beton je opozorila predstavnike šole naj učitelji
čim prej pripravijo seznam potrebnega materiala za delavnice na novoletnem bazarju. Seznam
in okvirno vsoto bo posredovala podjetju Bauhaus in poskušala tudi letos pridobiti donacijo
potrebnega materiala.
Delavnice za starše na PŠH
Predstavnica podružnične šole Hrušica Simona Ipavec Možek je prisotne seznanila z
delavnicami za starše in otroke, ki se bodo odvijale na podružnični šoli. Pričetek bo 20.
oktobra, dve pa bodo organizirane 10. in 24. novembra 2010. Prisotne je prosila naj v svoji
moči seznanijo ostale starše in jih povabijo k sodelovanju.
Seja se je zaključila ob 18.00 uri.

Ljubljana, 13. 10. 2010

Zapisnik sestavila:
Sabina Kirm

Predsednica Upravnega
odbora šolskega sklada:
Mateja Vrbinc Beton

