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G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 3. sestanka 

F r a n c a  M i k l o š i č a  Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012 

L j u t o m e r  v četrtek, 7. junija 2012 ob 15. 30 uri 

Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 

 

PPrreeddllaaggaannee  ttooččkkee  ddnneevvnneeggaa  rreeddaa::  

11..  uuggoottoovviitteevv  pprriissoottnnoossttii  iinn  sspprreejjeemm  ddnneevvnneeggaa  rreeddaa,,    

22..  eevvaallvvaacciijjaa  ššoollsskkeeggaa  lleettaa  22001111//22001122::    

a) kulturni maraton,  

b) izbirnost predmetov,  

c) sistem naročanja malice in njeno (ne)subvencioniranje v prihodnjem šolskem letu,  

d) izgradnja dvigala za gibalno ovirane,  

33..  ppoogglleedd  nnaa  ššoollsskkoo  lleettoo  22001122//22001133::    

a) obravnava predmetnika v šolskem letu 2012/2013,  

b) predstavitev šolskega koledarja za šolsko leto 2012/2013,  

c) učbeniški sklad,  

d) 50. obletnica GFML in 200. obletnica rojstva Franca Miklošiča,  

44..  rraazznnoo..    

 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 1: Svet šole ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov – njihova udeležba je razvidna iz liste 
prisotnosti – in sprejme dnevni red v predlagani obliki. Za zapisničarko je bila s strani 
ravnatelja določena Tamara Kavčič.  

 

2. Evalvacija šolskega leta 2011/2012 

a) Ravnatelj predstavi program letošnjega kulturnega maratona, ki se bo odvijal v sredo, 21. 

junija med 7.00 in 14.00 uro ter v četrtek 22. junija. Pove, da bo v teh dneh poskrbljeno tako 

za malico dijakov, ki si jo bodo v okviru delavnic sami pripravili, kakor tudi za avtobusni 

prevoz, ki bo dijake po koncertu Sama Budne in njegovega banda, s katerim se bo zaključil 

celoten dogodek in na katerega so vljudno vabljeni tudi starši, odpeljal domov.  

b) Ravnatelj predstavi izbirnost predmetov, ki se bo ohranila tudi v naslednjem šolskem letu. Ob 

tem pojasni, da se bodo dobre prakse (kot so pestrost izbirnih predmetov, medpredmetne 

povezave, mednarodne izmenjave in obvezne ekskurzije) iz evropskih oddelkov, ki se 

formalno sicer ukinjajo, na GFML izvajale tudi v prihodnje.  

c) Ravnatelj predstavi sistem naročanja malice in pojasni, da bo le-ta ostal tudi v prihodnje. Pri 

tem poudari, da v prihodnjem šolskem letu malica ne bo več subvencionirana oziroma bo 

subvencionirana v veliko manjši meri.  

d) Ravnatelj pove, da je (bila) akcija zbiranja sredstev za izgradnjo dvigala za gibalno ovirane 

uspešna, in se bo le-to zgradilo v času poletnih počitnic.  

 

3. Pogled na šolsko leto 2012/2013 

a) Ravnatelj predstavi predmetnik za šolsko leto 2012/2013. Pove, da predmeta taktike 

razmišljanja ne bo več, saj zanj ni bilo zanimanja, bodo pa se ohranili izbirnost predmetov in 

medpredmetne povezave iz dosedanjih evropskih oddelkov.  

b) Ravnatelj predstavi šolski koledar za leto 2012/2013. Pri tem izpostavi, da z novim 

koledarskim letom 2. januar ne bo več praznik (in posledično dela prosti dan) ter da se bo 

nadomeščanje za 3. maj na GFML izvedlo v soboto, 16. februarja – v času informativnih dni.  

c) Ravnatelj pove, da bomo v letu 2013 na GFML obeležili dva pomembna mejnika – 50. 

obletnico šole in 200. obletnico rojstva Franca Miklošiča – ter da so priprave na to že v teku.  

d) Ravnatelj predstavi seznam predvidenih učbenikov za šolsko leto 2012/2013.  
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Sklep št. 2: Svet staršev nima pripomb na predlog predmetnika v šolskem letu 2012/2013 in šolskega 
koledarja za šolsko leto 2012/2013.  

 

Sklep št. 3: Svet staršev je pregledal s strani ravnatelja predloženi seznam učbenikov za šolsko leto 
2012/2013 in nanj nima nobenih pripomb.  

 

 

4. Razno 

Predstavniki staršev postavijo vprašanje, ali so delovni zvezki, ki jih priporoča večina profesorjev 

res potrebni pri pouku. Namreč težava je v tem, da predstavlja njihov nakup velik finančni zalogaj 

za starše, potem pa se ob koncu šolskega leta večkrat izkaže, da dijaki večino delovnih zvezkov 

sploh nimajo rešenih.  

Poleg tega so starši ravnatelju postavili vprašanje ali so res vse ekskurzije, ki jih organizira šola, 

obvezne. Ravnatelj je predstavnikom staršev pojasnil, da šola organizira tako neobvezne 

ekskurzije (Berlin, Salzburg, London, Barcelona,…), ki se odvijajo v skupnem jesenskem in 

majskem terminu kot tudi obvezne ekskurzije (Idrija, Negova in Stara Gora, Ljubljana,…). Nato 

se je dotaknil še dijakov evropskih oddelkov, za katere so mednarodne izmenjave in ogled Bruslja 

obvezni, vendar pa je pri tem poudaril, da se tudi tukaj šola trudi, da bi bilo finančno breme 

staršev čim manjše.  

 

 

Zapisničarka: 

 

Tamara Kavčič 

Ravnatelj: 

 

Zvonko Kustec 

Namestnica predsednice Sveta 

staršev: 

Brigita Čeh 

 

 

 


