Poročilo o delu Sveta šole v obdobju od 17. 9 . 2013 do 14. 11. 2013
V navedenem obdobju sta potekali dve seji Sveta šole, in sicer ena redna in en dopisna seja.
Na 6. redni seji, ki je bila v torek 24. 9. 2013 je bil kar natrpan dnevni red, kjer smo med drugim
obravnavali:
 Ravnatelj je na kratko predstavil, kaj je bilo postorjenega v času poletnih počitnic oziroma od
začetka njegovega mandata. Med drugim smo tudi izvedeli, da ni bila izvedena primopredaja
poslov med njim in bivšo ravnateljico.
 Zaradi prekinitve delovnega razmerja enega izmed predstavnikov delavcev so bile razpisane
nadomestne volitve za predstavnika delavcev za 22. 10. 2013. Obvestila o novem članu Sveta
šole do tega trenutka nismo prejeli.
 Sprejet je bil Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto ter sprejeto je bilo poročilo o realizaciji
letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto, pri čemer je Svet priporočil vodstvu, da naj
v prihodnje poročila pripravlja bolj konkretno.
 Seznanili smo se z nezavidljivo finančno situacijo šole, saj je šola predvsem zaradi poslovanja
prejšnjega vodstva praktično plačilno nesposobna. Delno smo k temu prispevali tudi starši, ki
ne poravnavamo svojih obveznosti (konec junija smo dolgovali preko 82.832,59 EUR –
junijske položnice so v tem znesku predstavljale 39.682,18 EUR).
Vodstvu šole smo naložili, do konca meseca oktobra pripravi predlog ukrepov, ki naj vsebuje
predlog revizije poslovanja šole (vsebina in možni izvajalci revizije, stroški njene izvedbe),
analizo poslovanja drugih ljubljanskih osnovnih šol ter seveda predlog ukrepov in dinamike
odpravljanja plačilne nesposobnosti.
 Vodstvu šole je Svet naložil, da preuči možnosti reorganizacije poslovanja Šolskega sklada, da
bo bolj transparentno. Svet šole je zaprosil vodstvo sklada za poročilo o opravljenem delu,
finančnem stanju in načrtih za naprej. Rok za pripravo poročila je bil 10. 11. 2013.
Na 3. dopisni seji, ki je potekala med 29. 10 in 4. 11. 2013 smo glasovali o:
 nadomestnih zaposlitvah, do katerih je prišlo zaradi upokojitev, odpovedih in novih
programov (čistilec, administrator – polovični delovni čas, dva učitelja).
 možnosti brezplačne uporabe šolske jedilnice v mesecu decembru 2013 za potrebe četrtne
skupnosti Vič in tabornikom iz rodu Močvirski tulipan.
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