ZAPISNIK
2. (izrednega) sestanka Sveta staršev OŠ Sostro v šolskem letu 2021/2022, ki je potekal 15. 11. 2021
ob 20. uri na MS Teams (virtualno okolje)
PRISOTNI:
> predstavniki staršev (lista prisotnosti v arhivu predsednice),
> predstavnica šole (ravnateljica Mojca Pajnič Kirn).
Sestanek je vodila predsednica Sveta staršev Anja Leskovar.
Na sestanku je bil sprejet dnevni red:
1. Predstavitev motivov in rešitev za pobudo samotestiranja doma.
2. Razprava in vprašanja.
3. Glasovanje predstavnikov staršev glede podpore samotestiranja v šoli oziroma samotestiranja
doma ter glasovanje za oddajo pobude na Ministrstvo za šolstvo.
4. Razno.

Ad. 1)
Predsednica sveta staršev predstavi motive in rešitve za pobudo samotestiranja doma.
PREDSEDNICA: Cilj sestanka je najti rešitev, ki bi zagotovila, da bi v šoli bilo še naprej karseda malo
karanten, torej da otroci karseda nemoteno obiskujejo pouk.
V prejšnjem tednu je po objavi odloka o samotestiranju v šoli prejela ogromno klicev staršev, ki zaradi
najrazličnejših razlogov samotestiranja v šoli ne želijo. Ker zastopa vse starše, je bila dolžna ukrepati,
se pozanimati o specifikah naše šole in možnih ukrepanjih.
Ne glede na različne motive staršev, ki jim samotestiranje v šoli ni blizu, je za varnost šolskega okolja
najpomembnejše vprašanje družbeno odgovornega ravnanja. Ko so se pojavili pomisleki glede
samotestiranja v šoli, je bilo torej prvo in edino vprašanje, ali je samotestiranje v šoli bolj varna in
smotrnejša rešitev kot samotestiranje doma. Bistven argument pri samotestiranju je, da se okužba ne
vnaša v šolsko okolje. Pri presoji varnosti ne gre za nasprotovanje strokovnim odločitvam vlade in
pristojnih služb, le za pomislek, da morda pri sprejemanju odloka niso imeli v mislih specifičnih situacij.
Naša šola ima specifičen problem, ki se je pokazal po raziskovanju situacije pri nas. Naša šola ima skoraj
70 % vozačev. Slaba polovica od teh v šolo pride z avtobusi, debela polovica pa s kombiji.
Tu je potencial za širjenje okužbe izjemen. Če je okuženi otrok s samotestiranjem doma ugotovil, da
je pozitiven, je s tem preprečil širjenje okužbe in potencialne karantene pri vseh, ki so bili z njim v
avtobusu ali kombiju. S samotestiranjem v šoli pa ta varnostni mehanizem odpove. Ob samotestiranju
v šoli potencialno okuženi otrok sede v kombi ali na avtobus, ima stike z otroki iz številnih razredov in
se lahko tako potencialno zgodi, da bi že po enem odkritem primeru morali v karanteno poslati
ogromno otrok. Tega in posledičnega množičnega šolanja od doma pa si, sodeč po odzivih staršev, ki
jih je prejela, ne želi nihče.
Glede na opisano specifiko so začeli skupaj iskati možnosti, kako biti hkrati družbeno odgovorni ter
zagotoviti varnost karseda veliko otrok v šoli. Odloki vlade so jasni in so jih vsi zavezani upoštevati.
Lahko pa na Ministrstvo s podporo Sveta staršev in Sveta šole OŠ Sostro odda pobudo, da zaradi
specifične situacije naše šole v sklopu MOL vsaj vozači opravljajo teste doma. Zato je predsednica tudi
prosila, da se o tem opredelimo v Svetu staršev.
Nato ravnateljica predstavi možno rešitev, pri kateri bi lahko zagotovili družbeno odgovorno vedenje
vseh, preprečili morebitne zlorabe zaupanja ter zagotovili varnost vseh otrok in zaposlenih.

RAVNATELJICA: Pri tako pomembni odločitvi moramo sodelovati skupaj, želimo, da se odločamo
skupaj. Imamo skrb, da preprečimo širjenje in vnos virusa v šolo. Do zdaj nam je uspelo. V oktobru
smo imeli samo dva oddelka nekaj dni v karanteni. Zakonita možnost je, da otroke pustimo prej doma,
da preprečimo šrijenje virusa, to se nam je obneslo. Če zdaj pridejo v šolo, če je en sam vozač, ki je bil
na avtobusu, kasneje pozitiven na PCR testu, lahko vsi oddelki od 5. do 9. razreda ostanejo doma.
Danes sem govorila z Ministrstvom, še vedno se dogovarjajo in pogovarjajo. Neprestano razmišljam,
kako zadostiti ukrepom in hkrati, da bomo karseda varni in prijazni za vse otroke. Da bi ostali v šoli.
Ideja je bila, da bi otroci, ki bi se samotestirali doma (tudi v šoli se lahko!), prinesli s seboj tester z
rezultatom doma opravljenega testa, in sicer s podpisom otroka, razredom, ki ga obiskuje, in
datumom. Jutri (16. 11.) ob 10h nas ponovno sklicuje Ministrstvo na apel iz vseh šol, kjer so bile
prošnje, da bi bilo samotestiranje od 1. do 5. razreda doma. O vsem tem se moramo pogovarjati z
vami, otroci so vaši, skupno skrb imamo, prav je, da tudi vi izrazite svoje mnenje.
PREDSEDNICA: Pobuda s to vsebino bo, če se boste tako odločili, poslana na Ministrstvo. A dokler ne
bo rešena, se ravnamo po odlokih vlade in po navodilih Ministrstva. Če na sestanku 16. 11. ne bo
drugače določeno, v sredo, 17. 11., otroci s sabo prinesejo teste in se samotestirajo v šoli (vsak PON,
SRE, PET).
Ad. 2)
PREDSTAVNICA 5.D: To je legitimna pobuda. Me pa skrbi, kako se bo šola zanašala na zaupanje. V
našem razredu je najmanj en starš, ki otroka ne bo testiral ne doma ne v šoli. S takšnim pristopom
težko gremo na zaupanje. So starši, ki želijo samotestirati doma, so pa tudi starši, ki nočejo, da je v
razredu otrok staršev, ki ne želijo, da je testiran.
RAVNATELJICA: Ja, tudi takšni primeri so. Takšni starši morajo povedati svoje pomisleke in se najprej
pogovoriti z nami. Je pa odlok, tak otrok mora v šolanje na daljavo. Smo pa razmišljali, da bi v galeriji
telovadnice omogočili prostor za starše, ki želijo sami testirati svoje otroke in bi lahko to opravili v šoli,
ampak sami.
PREDSTAVNICA 8.C: Navezujem se na prejšnje vprašanje. Glede na stanje, v katerem smo vsi,
moramo biti odgovorni za vse, ne smemo slepo zaupati, imamo nekaj staršev, ki za to niso. Je pa
težava zaradi vozačev in zadeva res ni optimalna.
RAVNATELJICA: Se popolnoma strinjam. Lahko rečem, da je bilo 90 % okužb, ki smo jih imeli, izključno
zato, ker je otrok prišel bolan v šolo, nekaj takih je bilo, ki so bili prej doma, so sporočili od doma. Žal
pa smo jih nekaj poslali domov, potem je otrok celo povedal, da doma čakajo na rezultate PCR testa
in je vseeno prišel v šolo. Če gre za okužbo, čakanje na test, nesigurnost, je treba otroke obdržati doma.
100 % sledenja navodilom ne bo nikoli. Če bi bilo tako, bi bili tudi zdaj v vsi šoli. Je pa dejstvo, da z
izjavo starši pravno odgovarjajo za svoja dejanja in bodo mogoče zaupanje manj izigravali.
PREDSEDNICA: Poleg tega bi bil močan varnostni mehanizem tudi prinašanje testov v šolo. Verjetno bi
se še vedno našel kdo, ki bi uspel izigrati sistem, ampak zelo verjetno bi bila večja nevarnost, če vsi,
potencialno tudi okuženi otroci, pridejo v šolo na samotestiranje, kot pa da pride v šolo en netestiran,
potencialno okužen otrok, katerega starši (ali on sam) izigravajo sistem.
PREDSTAVNICA 7.C: Kje pa naj bi bile oznake na rezultatu testa– na škatlici ali embalaži?
PREDSTAVNICA: Ime otroka, razred in datum bi bili napisani na plastičnem testerju z rezultatom. Na
hrbtni strani se brez težav piše nanj.
PREDSTAVNICA 2.A: Delam na šoli z veliko vozači, tudi mi si prizadevamo za spremembe. So nam pa
rekli, da otroku na prevozu, če ni bil v stiku z okuženim več kot 15 min, mu karantena ne pripada.
Dali smo tudi predlog, da bi teste prinesli s sabo in so odgovorili, da test po 15 min ni več veljaven.
RAVNATELJICA: Mi imamo nformacijo z NIJZ-ja, da je tester veljaven 48 ur. So pa naši vozači v ogromno
primerih v kombiju ali na avtobusu bistveno več kot 15 min, tudi do pol ure ali več.

PREDSTAVNICA 8.A: Kako je s samotestiranjem prebolevnikov in cepljenih?
RAVNATELJICA: Prebolevniki in cepljeni prinesejo potrdilo. Ker potrdil oziroma podatkov ne smemo
zbirati, morajo imeti potrdilo vedno s sabo.
PREDSTAVNICA 8.A: Kako je z nošenjem mask, če bodo negativni otroci.
RAVNATELJICA: O tem smo podali vprašanje na Ministrstvo, a odlok zaenkrat pravi, da jih nosijo.
PREDSTAVNICA 8.A: Če bo odlok obveljal, kako bo v primeru, da bo otroku pokazal test pozitivno?
Problem je izpostavljanje teh otrok.
RAVNATELJICA: Odlok bo zaenkrat obveljal, vsaj dokler ne dobimo z Ministrstva drugih navodil ali je
naša pobuda pozitivno rešena. To so pomisleki nas vseh, čeprav verjamem, da bomo poskušali čim
bolj prijazno delovati do vseh otrok, lahko potem ne bo nič, jasno jih odtsraniti, razkužiti zadevo.
PREDSTAVNIK 2.C: Ali v primeru samotestiranja teste otroci prinesejo s sabo?
RAVNATELJICA: Da, otrok mora prinesti teste v šolo, vsa navodila so na spletni strani. Otrok prinese
vsakič, ko je samotestiranje (ponedeljek, sreda, petek), test v šolo. Ministrstvo smo opozorili, da starši
ne dobijo dovolj testov. Nekaj testov je v šoli, če boste prosili za samotestiranje v šoli, bomo to naredili,
v šoli bodo pa vseeno hitro pošli.
PREDSTAVNICA 6.C: Kako je skeniranjem izjave za samotestiranje za obšolske dejavnosti?
RAVNATELJICA: Tega odgovora še nimamo, smo ga pa naslovili na Ministrstvo. Mislim, da lahko
skenirate podpisano skenirano soglasje. Enega otrok prinese v šolo, skenirano pa posredujete v klub
ali društvo, ki ga potrebuje. Obrazec s soglasjem je že na spletni strani šole.
PREDSTAVNICA 1.A: Kaj bo z otroki, ki so v jutranjem varstvu? Kdaj se testirajo? Kaj je s tistimi, ki
pridejo ob 7h in so v matičnem razredu uro pred testiranjem? Kaj se zgodi z otrokom ki je pozitivne
in starši ne morejo priti takoj.
RAVNATELJICA:Samotestiranje je za vse prvo šolsko uro. Žal tisti, ki pridejo v jutranje varstvo,
počakajo, ko pridejo v razred.
PREDSTAVNICA 1.A: Kaj se zgodi z otrokom, ki je pozitiven in starši ne morejo priti takoj?
RAVNATELJICA: Za otroke, ki so pozitivni, nimamo samoizolacijske sobe. Imamo kabinet, ki bi
eventuelno lahko služil temu. Stremimo pa k temu, da se pride po otroka čim prej. Lahko pa se nam
zgodi, da je 5 ali celo 10 otrok v enem dnevu pozitivnih. In vse je treba nekam dati. V 1. razredu otrok
ne morem poslati domov.
PREDSTAVNICA 4.B: Vojsko šola v naravi, dali smo teste zraven. Če bo odlok veljal za sredo, se
morajo otroci takrat samotestirati. Nekaj jih imamo, ki zavračajo samotestiranje, kako s temi otroki?
RAVNATELJICA: Prejšnji teden je bil tam 4. c, vsi so se testirali, nobenih težav ni bilo. Ni popuščanja, če
se ne bi želeli testirat. Če se ne bi želeli, morajo priti po otroka. Bo pa, sem prepričana, razredničarka
bo vse uredila. Jasno bo povedala staršem, da tu gre za skupino, ki si želi tam ostati.
PREDSTAVNIK 2.C: Ali so učitelji usposobljeni za testiranje v šoli.
RAVNATELJICA: Učitelji ne smejo opravljati testov, otroci jih morajo izvajati sami. Kako bo to dejansko
potekalo v prvi triadi, pa je vprašanje.
PREDSTAVNIK 2.C: Kako se bo izvajalo hibridno učenje, če bo nekaj otrok ostajalo doma?
RAVNATELJICA: To, da smo pripravljeni na hibridni sistem, kot pravi Ministrstvo, ni res. Nimamo
opreme in nimamo kadra, da bi lahko potekalo tako. Smo pripravljeni na pouk na daljavo, če so vsi na
daljavo, ne pa na hibridni sistem. Tu nastanejo hude težave, to ne bo enostavno.

PREDSTAVNICA 8.A: Kako boste preprečili, da si otroci ne bodo poškodovali nosne sluznice, če bodo
otroci drug drugega butnili ob testiranju? Kdo odgovarja?
RAVNATELJICA: Med samotestiranjem bo vsak strogo na svojem prostoru, ne bo hoje sem in tja.
PREDSTAVNIK 5.A: Večina je za to, da se otroci samotestirajo doma, je pa družina, ki so za testiranje
v šoli.
RAVNATELJICA: Testiranje v šoli bi se seveda, tudi če bi naša pobuda pri Ministrstvu obveljala, izvajalo
za vse, ki bi tako želeli.
PREDSTAVNICA 7.B: Kaj če otroci pozabijo test (ali kasneje, če bi uspela pobuda, tudi rezultat)
doma?
RAVNATELJICA: Če bi pozabili rezultat, se morajo še enkrat samotestirati. Če pozabijo test, ga da šola,
a le dokler jih imamo.
PREDSTAVNICA 8.A: Če bi bilo samotestiranje doma, bi veljalo samo za vozače?
RAVNATELJICA: Bomo videli, kak odgovor bo na pobudo.
STARŠ PO MAILU:
> Kako boste zagotovili zaupanje staršem otrok, če se bodo testirali doma, da so vsi starši dejansko
res testirali svoje otroke?
RAVNATELJICA: V primeru, da pobuda uspe, bomo vzposatvili dokazovanje testiranja s podpisanimi
testerji.
> Kako boste zagotovili zaupanje staršem otrok, ki bodo v šolski prostor prišli testirani, da prihajajo
v zdravo okolje, v katerem vsi upoštevajo navodila o testiranju (da se istih navodil striktno
držimo vsi)?
RAVNATELJICA: Če si naprej pripravljen, da boš izigraval sistem, ga boš. V takih primerih ni pomoči in
takšni primeri bodo vedno. Pričakujemo pa, da tega ne bo veliko v primerih varnostnih mehanizmov
(dokazovanje).
> Kako boste reševali v primerih, ko bodo starši trdili, da je otrok testiran, pozneje pa se bo izkazalo,
da je bil otrok pozitiven?
RAVNATELJICA: Tu veliko ne moremo storiti. Test lahko doma pokaže negativno, čez eno uro pa je
koncentracija v sluznici že zadostna, da pokaže pozitivno.
> In kako boste naslovili goljufije, za katere lahko predvidimo, da bi se utegnile dogajati? Ker vemo,
da so med nami tudi takšni, ki verjamejo, da virusa ni, in ukrepov ne priznavajo. Z ozirom na to, da
črtica pri negativnem izvidu testa traja več dni oziroma tednov in se ne izbriše po nekaj urah, bi z
istim testom negativnost lahko dokazovali neomejeno.
RAVNATELJICA:Vsak starš bi se v primeru veljavnosti naše pobude moral pisno zavezati, da bodo testi
opravljeni v skladu z dogovorom (pravilno označeni, odvzet bris otroka itd.). S tem starši tudi zakonsko
odgovarjajo. Če ugotovimo nepravilnosti, se seveda najprej poskušamo pogovoriti, v nadaljevanjup a
ukrepanje, če je potrebno, a nisem takoj za prijave in inšpekcije.
STARŠ PO MAILU: Sem proti maski in proti testiranju v šoli. Poleg tega otroci do 12 let nikjer ne
potrebujejo izpolnjevati PCT pogoja, razen v šoli?!
Odlok je jasen in velja za vse. Zaenkrat velja, da starši, ki ne dovolijo testiranja v šoli, obdržijo otroka
doma. Tudi glede mask je odlok jasen – so nujne. Kako po odgovoru Ministrstva na našo pobudo, pa
bomo videli.

Ad. 3) Glede na zgoraj predstavljene argumente in številne druge, predsednica prosi za glasovanje ZA
ali PROTI na vprašanji:
1. Ali so se starši razreda, ki ga zastopate, večinsko (51 % ali več) opredelili za to, da bi, če bi bila
ta možnost (ne da bi se otroci morali šolati od doma), otroke raje testirali doma kot v šoli?

2. Ali se strinjate, da vodstvo OŠ Sostro na Ministrstvo za šolstvo pošlje pobudo za samotestiranje
učencev doma vsaj za vozače, idealno pa za vse, ki si tako želijo?
Ker je bil sestanek virtualen, smo glasovali s pozivom vsakega posameznega predstavnika.
Prisotnih je bilo 29 predstavnikov (od 32). Odsotna sta bila predstavnika 9. B ter PŠ Prežganje. Odsotna
je bila tudi predstavnica PŠ Janče, ki pa se je glede vprašanj opredelila naknadno preko maila (16. 11.).
Vsi prisotni ter predstavnica PŠ Janče so se v obeh vprašanjih opredelili ZA.
Sklepa:
1. Starši OŠ Sostro so se večinsko (51 % ali več) opredelili ZA to, da bi, če bi bila ta možnost (ne
da bi se otroci morali šolati od doma), otroke raje testirali doma kot v šoli.
2. Predstavniki staršev OŠ Sostro so se opredelili ZA to, da vodstvo OŠ Sostro na Ministrstvo za
šolstvo pošlje pobudo za samotestiranje učencev doma vsaj za vozače, idealno pa za vse, ki si
tako želijo.

Ad. 4)
Predsednica poudari, da bodo sklepi sestanka 16. 11. predstavljeni na Svetu šole, od katerega
pričakujemo opredelitev glede teh vprašanj. Do odgovora po vložitvi pobude, ki bo predvidoma
vložena 17. 11., starši in šola v celoti upošteva odlok. V sredo, 17. 11., se učenci samotestirajo v šoli,
bo pa vsa navodila skupaj z morebitnimi spremembami, ki bi lahko nastale po sestanku z Ministrstvom
(16. 11. ob 10. uri).
Sestanek je bil zaključen ob 21.40.
Zapisala:
Anja Leskovar
Predsednica Sveta staršev
Sostro, 15. 11. 2021
Priloga:
- Lista prisotnosti z rezultati glasovanja.

