SVET STARŠEV

Zapisnik 1. izredne seje sveta staršev Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica v
šolskem letu 2021/2022, ki jo je sklical predsednik sveta staršev, g. Samo Turel na
pobudo predstavnikov staršev v petek, 12. novembra 2021 ob 17h videokonferenčno,
preko aplikacije Zoom.
Začetek seje: 17.00
Prisotni: 28 članov sveta staršev izvoljenih v šol. letu 2021/22
Opravičeno odsotni: Kristina Gruden za 4.b
Neopravičeno odsotni: 2 člana
Ostali prisotni: mag. Lara Brun, ravnateljica

Predsednik je pozdravil vse navzoče in predstavil dnevni red.
Dnevni red:
1. Razprava o ukrepih za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19, ki stopijo v
veljavo 15.11.2021
2. Razno
1. Točka
Predsednik je staršem pojasnil, da pričakovana okrožnica iz Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, v nadaljevanju MIZS, ni prišla in zato bo glavno
gradivo seje Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19odlok, objavljen v UL RS, št. 177/2021, 11.11.2021.
Vse navzoče je seznanil z glavnimi novostmi, ki se tičejo šol in učencev:
- Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za
samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se
samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo
določi ravnatelj.
- Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki, oziroma skrbniki,
podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG
za samotestiranje.
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- Učencem in dijakom iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki testiranja s testi
HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega
člena, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v
skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo.
Šolanje na daljavo v tem primeru pomeni šolanje na način, kot je potekal v lanskem
šolskem letu, v obdobju razglašene epidemije. Učitelj učencem gradivo nalaga v
spletne učilnice.
Povezava na Odlok: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf
Predsednik je še dodal, da se moramo zavedati, da smo starši in šola na isti strani in
da nismo sovražniki ampak moramo sodelovati, ter da grožnje, ki jih dobivajo na šolo,
ne koristijo nobenemu. Besedo je predal ga. ravnateljici.
Ga. ravnateljica je kronološko predstavila katere okrožnice so dobili od 28.10.2021 do
danes in povedala, da so imeli ravnatelji tudi video konferenco z MIZS, na kateri je
ministrica Kustec predstavila stanje v državi ter videokonferenco, na kateri je bilo preko
600 ravnateljev, MIZS, Ministrstvo za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (NIJZ).
Na obeh srečanjih so imeli ravnatelji veliko vprašanj in pomislekov glede izvajanja
samotestiranja učencev na šoli, vendar niso prejeli odgovorov na vsa zastavljena
vprašanja.
Ravnateljica je povedala, da bo šola staršem poslala soglasje, s katerim bodo izrazili
strinjanje oziroma nestrinjanje s samotestiranjem otrok v šoli. Obrazec za soglasje bo
enoten za vse šole. V primeru, nestrinjanja s samotestiranjem v šoli, se bo njihov otrok
šolal na daljavo.
Dodala je še:
- s testiranjem se bo pričelo v sredo, 17.11.2021. Učenci morajo test prinesti s seboj
od doma. Razredna stopnja se bo testirala v matičnih učilnicah. Z njimi bo
razredničarka. Predmetna stopnja se bo testirala v razredu, kjer imajo pouk prvo šolsko
uro. Z njimi bo učiteljica, ki jih ima prvo uro pouk,
- da bo prvi teden testiranje v sredo in petek ob 8. uri. Z 22.11.2021 pa bodo testiranja
ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 7.45. Temu primerno bo prilagojen tudi vozni red
šolskih prevozov/avtobusov. Urnik avtobusov bo zato nekoliko spremenjen, vendar
enoten za vse dni v tednu, da ne bi bilo večje zmede. O podrobnostih bodo starši
pravočasno obveščeni.
- da so dobili na šolo tudi veliko pozitivnih sporočil iz strani staršev, kar jo veseli in ji
daje vedeti, da se zavedajo odgovornosti in so pripravljeni sodelovati,
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- da staršem, ki ostanejo z otrokom doma (do 12 leta starosti), ne pripada nadomestilo
kot v primeru, ko je otrok v karanteni ali izolaciji,
Na koncu je prebrala pismo, ki so ga napisali v Združenju ravnateljic in ravnateljev
osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije (priloga). Glavne točke:
· Poudarjajo, da podpirajo ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije in želijo, da šole
ostanejo odprte. Zato se bodo potrudili, tudi glede samotestiranja, vendar, da mora biti
to realno izvedljivo.
· Ugotavljajo nedoslednosti med odlokom vlade in priporočili NIJZ.
· Predlagali so postopno uvajanje samotestiranja učencev.
· Predlagali so samotestiranje otrok od prvega do petega razreda ter za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v domačem okolju.
· Izrazili so razočaranje nad tem, da vlada njihovih predlogov ni upoštevala.
Povedala je še, da bo za učence, ki se bodo šolali na daljavo poskrbljeno. Gradivo bo
v spletnih učilnicah. Učitelji in učiteljice na šoli se zavedajo dodatnih naporov, ki jih
čakajo, ampak da so zaposleni pripravljeni dati vse od sebe, saj je sedaj edino
smiselno, da stopimo skupaj, da prebrodimo te težave in spet normalno zaživimo.
Predsednik se je zahvalil ga. ravnateljici in povabil starše, da povedo svoja vprašanja
in podajo pomisleke in predloge.
Starši so povedali, da so mnenja staršev po razredih deljena. So starši, ki se s
samotestiranjem v šoli ne strinjajo, velika večina staršev pa razume, da so tudi taki
ukrepi, čeprav niso vsem všeč, potrebni. Povedali so tudi, da vedo, da je v dani situaciji
treba nekaj narediti, stopiti skupaj in iskati rešitve. Vedo tudi, da zagotovo težave pri
sami izvedbi bodo, vendar, da je potrebno biti pozitivno naravnani, tudi zaradi otrok
samih.

Starši so vprašali in povedali naslednje:
1. Kakšen bo protokol v primeru, ko bo nekdo v razredu pozitiven?
Ga. Ravnateljica pove, da bo učenec izoliran v prostorih avle do prihoda staršev, ki ga
bodo odpeljali domov. Razred nadaljuje s poukom v šoli, pozitiven učenec pa je v
samoizolaciji do izvida PCR testa.
V primeru, ko je v razredu večje št. pozitivnih testov, se lahko ravnatelj odloči, da gre
celoten razred na šolanje na daljavo in se po negativnem izvidu PCR testa ponovno
vrne v šolo.
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2. Starši so povedali, da imajo pomisleke, kako bodo izpeljali testiranje otroci nižjih
razredov, ki še nimajo razvite motorike, ki jim pri takih in podobnih opravilih
pomagajo starši in ali je na šoli kdo pripravljen prevzeti odgovornost, iz
zdravstvenega vidika, če se bo kdo poškodoval?
Ga. ravnateljica pove, da se na šoli vsi zavedajo odgovornosti in da če ne stopimo
skupaj, šola in starši, se bo šola zaprla in bo ponovno pouk na daljavo.
Starši so še predlagali, da naj starši otrok v nižjih razredih, doma skupaj z njim
poskusijo opraviti testiranje.
3. S strani staršev je bil dan predlog, da šola omogoči staršem učencev nižjih
razredov, ki jih pripeljejo v šolo, pomagati pri samotestiranju, ter da bi imeli
daljše odmore, da bi lahko šli večkrat na dan pred šolo na svež zrak.
Ga. ravnateljica bo predlagala učiteljicam razredne stopnje daljše odmore. Na
predmetni stopnji pa imajo že sedaj spremenjen urnik odmorov, da se učenci pred šolo
ne mešajo.
Glede pomoči staršev pa so na šoli odvisni od okrožnice, ki jo bo poslalo MIZS. V
primeru, da bo to zapisano v okrožnici, bodo temu primerno ukrepali.
4. Starše je zanimalo, zakaj otrokom ne jemljejo raje brisa iz ust?
Razlog: testi, ki jih starši dvignejo v lekarni so namenjeni brisu iz nosu.
5. Starši so povedali, da se jim zdi samotestiranje neizvedljivo, da je prevečkrat
na teden, da so praktično potisnjeni v kot. Počutijo se, kot da je njihovo delo
razvrednoteno, ker se jim ne zaupa samotestiranje doma. Težavo vidijo tudi v
konstantnem nošenju mask.
6. Starši so bili mnenja, da je samotestiranje v šoli nesmiselno, saj lahko pozitiven
učenec okuži še druge. Če bi se testiral doma, pa do tega pa ne bi prišlo.
Prišli smo do zaključka, da se je država po vsej verjetnosti odločila za tak
postopek, ker so ljudje izigravali sistem in se vedli neodgovorno.
7. Starši so izrazili pomisleke glede odnosa sošolcev do učenca, ki bo pozitiven.
8. Starše je zanimalo, ali bo imela šola rezervne teste za učence, ki jih ne bodo
prinesli s seboj?
Ga. ravnateljica pove, da šola trenutno nima rezervnih testov. Otrok bo na razdalji 1,5
m od ostalih lahko spremljal pouk. Če bo takih otrok več, bodo poiskali primerno
rešitev.
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9. Starši so povedali, da se bodo v višjih razredih mogoče našli učenci, ki se
namenoma ne bodo samotestirali, ker jim bolj ugaja šola na daljavo.
10. Staršem se zdi nepošteno, da bi imel cel razred pouk na daljavo, ker bi bilo v
razredu veliko takih, ki se ne želijo testirati. To bi bilo nepravično do tistih, ki
želijo obiskovati pouk v šoli.
11. Starši so izpostavili tudi dodatno delo, ki ga bodo morale učiteljice opraviti
popoldan doma za učence, ki ne bodo pri pouku v šoli in predvidevajo, da bo
zato trpel tudi pouk v šoli.
Ga. ravnateljica je povedala, da se kader na šoli zaveda, da morajo vsi sodelovati, da
pridemo iz te težave in pohvalila zaposlene, ker so strpni in pripravljeni na dogovor.
12. Testiranje ni potrebno za prebolevnike in cepljene. Ali velja tudi potrdilo o
testiranju izven šole?
Kot je razumeti besedilo Odloka, za izpolnjevanje pogoja PCT velja tudi potrdilo, ki ga
dobiš na hitrem testiranju HAG (48 ur) in PCR (72 ur). Samotestiranje v šoli bo veljalo
kot izpolnjevanje pogoja PCT tudi za obšolske dejavnosti.
13. Starše je zanimalo, če bodo imeli učenci, ki se ne bodo želeli samotestirati in se
bodo šolali na daljavo, kakšne težave s strani šole, učiteljev in kako bodo
pridobili ocene?
Ga. ravnateljica je povedala, da so vsi otroci za njih enaki in da ocene lahko pridobijo
tudi na daljavo, podobno kot so jih lani in letos, ko so bili v karanteni.
14. Starši so ga. ravnateljici predlagali, da staršem čimprej pošlje enotne informacije
glede protokola v naslednjem tednu, saj so zaskrbljeni.
Ga. ravnateljica je povedala, da so vse informacije, s katerimi trenutno razpolaga
objavljene na spletni strani šole. Da pa bodo starši prejeli soglasje in dodatna navodila
takoj, ko jih bo šola prejela iz strani MIS. Povedala je še, da se bodo obvestila
dopolnjevala.
Svet staršev je po opravljeni razpravi sprejel naslednji
Sklep št. 1. : Po opravljeni razpravi svet staršev, kljub dvomom v smiselnost
vladnih ukrepov, poziva k strpnosti in sodelovanju med starši in šolo, v dobrobit
vseh otrok in s ciljem, da bi pouk lahko potekal normalno v razredu. Svet staršev
ravnateljico prosi za sprotno obveščanje vseh staršev o sprejetih ukrepih in
načinu njihovega izvajanja, tako preko elektronske pošte (eAsistent) kakor tudi
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spletnih strani šole. Šola naj, zaradi priprave staršev in otrok na izvajanje
samotestiranja, starše obvesti o tem, da skladno z odlokom, učitelji ne izvajajo
samotestiranja temveč ga dejansko sami izvedejo otroci.
2. Točka
Pod točko razno je starše zanimalo, ali se bo popoldanska malica kaj spremenila,
obogatila?
Ga. ravnateljica je povedala, da že uvajajo nekatere spremembe in da se pripravlja
anketa, ki jo bomo prejeli predvidoma čez mesec dni. Hrano je doslej dostavljala
Presta, saj je bila kuhinja OŠ Milojke Štrukelj v obnovi. V pripravi je anketa o kakovosti
prehrane, vendar se bo z njo počakalo, saj bo v nekaj tednih hrano pričela ponovno
kuhati kuhinja OŠ Milojke Štrukelj.

Seja se je zaključila ob 18.20.

Nova Gorica, 14. 11. 2021
Št. dokumenta: 900-2/2021/9

Zapisnik zapisala:
Petra Brankovič

Predsednik sveta staršev:
Samo Turel
l.r.

Priloge:
·

Lista prisotnosti

·

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19

·

pismo Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva
Slovenije

