
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zapisnik 4. pedagoške konference (preko MS Teams) 
 
Datum: 12. 11. 2021 
Čas: 14.00 – 15.30 

Št. delovodnika: 6007-1/2021-4 

 
Prisotni: Margareta Voglar, Igor Vanček, Saša Krajnc Bek, Alenka Fidler, Barbara 
Čretnik,  Jure Cvahte, Renata Jesenek, Marjana Štern, Tina  Lešnik,  Marjeta Čas, Lea 
Štante, Mateja Zupanec, Albina Avsec, Tina Lešnik, Andreja Perkovič, Glorija Kolar, 
Božena Ferenčina Brence, Patricija Majerič, Janja Stariha in Špela Štefanič. 
 
Opravičeno odsotni: Gregor Vegan, Mateja Adrejašič Žogan in Renata Kovačič. 
 
Dnevni red: 
 1.Covid 
 2. Razno 
 
K 1. točki 
Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v državi, je tudi na šoli izredno stanje. 
Okuženih je šest učiteljev in so v staležu. V karanteni so vsi razredi razen prvega in 
drugega. Ti učenci imajo pouk na daljavo.  
 
Ravnateljica je povedala, da je v četrtek, 11. 11. 2021 je v šoli potekal svet staršev 
predvsem na temo samotestiranja in mask. Sestanek je potekal v zelo napetem vzdušju  
Nekateri starši so se zelo žaljivo obnašali do predstavnikov šole ter predsednice sveta 
staršev, saj ne verjamejo v nujnost samotestiranja in cepljenja. Na svetu staršev je bila 
prisotna tudi zdravnica Anja Lah, ki je prisotnim iz prve roke predstavila situacijo iz 
boolnišnic. Staršem smo predstavili okvirne informacije, ki smo jih do sedaj izvedeli 
glede prihodnjega samotestiranja. Glede podrobnosti pa da jih obvestimo, ko prejmemo 
okrožnico. Po novem se bodo učenci testirali od prvega do tretjega razreda v šoli, lahko 
tudi s pomočjo staršev. 
 
Ravnateljica je učiteljem povedala tudi to, da ne smemo dopustit, da nad nami starši  
izvajajo tako pisno kot verbalno nasilje.  
 
Saša Krajnc Bek je prisotnim obnovila informacije iz zadnje okrožnice, ki smo jo prejeli 
na temo samotestiranja učencev v šoli ter nošenja mask. Vsi učenci morajo obvezno 
nositi maske tudi v razredu. Maske iz blaga niso več dovoljene, temveč izključno 
kirurške oziroma FPP2 maske. Ministrstvo je izjemoma dovolilo nošenje mask iz blaga, 
dokler otroške kirurške maske ne bodo spet dobavljive v trgovinah in lekarnah. Če 



maske nimajo moramo takega učenca v razredu posaditi na razdaljo 1,5 m od ostalih 
sošolcev.  
 
Okrožnice, kjer bi bilo natančneje opredeljeno, kako bo potekalo samotestiranje učencev 
v šoli še nimamo. Tako ko jo prejmemo, bo gospa ravnateljica staršem posredovala 
uradno informacijo z navodili za naslednji teden. V ponedeljek  prejmejo učenci v šoli 
obrazec za soglasje staršev za izvajanje samotestiranja v šoli. V torek morajo učenci 
prinesti soglasje v šolo. Od srede naprej lahko imajo pouk v šolskih prostorih le učenci, 
katerih starši so podpisali soglasje za izvajanje samotestiranja v šoli ter učenci, ki 
izpolnjujejo kateri koli drug pogoj PCT in se zaradi tega ne rabijo samotestirati v šoli. 
Otroci staršev, ki ne bodo soglašali s s amoetstiranjem v šoli, bodo imeli pouk na 
daljavo, ki bo organiziran po najboljših zmožnostih učiteljev, ki bodo na nek način morali 
pripravljati pouk hkrati za učence v šoli in tiste doma. Glede na reakcije staršev na svetu 
šole predvidevamo, da se bodo nekateri učenci šolali na daljavo.   
 
Glede izvajanja pouka na daljavo in v šoli ne smemo biti diskriminatorni, saj je naše 
poslanstvo, da vsakemu učencu omogočimo čimbolj optimalno šolanje. V šoli se 
moramo držati odlokov, ki so veljavni. V ponedeljek se vračajo v šolo tretji, četrti, peti, 
sedmi in deveti razred. Doma ostanejo do četrtka še šesti in osmi razred, pri katerih še 
naprej poteka delo na daljavo. Razredniki  napišejo  staršem obvestilo glede vrnitve v 
šolo in spremembe glede nošenja mask.  
 

SKLEP 1: Dogovorimo se, da takoj ko prejmemo okrožnico MIZŠ z natančnejšimi 
navodili in protokoli za samotestiranje učencev, ponovno skličemo sestanek in o 
podrobnostih seznanimo učitelje.  

 

SKLEP 2: Poudarimo, da se bomo strogo držali ukrepov, ki so nam naloženi, kljub 
velikemu pritisku staršev. 

 

SKLEP 3: V sredo pričnemo z izvajanjem samotestiranja v šoli. Saša Krajnc Bek 
pripravi podrobnejši protokol, ki ga pred sredo predstavi učiteljem. 

 

SKLEP 4:  V ponedeljek, 15. 11. 2021 se iz karantene vračajo tretji, četrti, peti, 
sedmi in deveti razredi, šesti in osmi razredi se vračajo v četrtek, 18. 11. 2021, v 
kolikor bo iz izolacije prišlo dovolj kadra, da lahko izvedemo vse ure pouka po 
urniku. 

 
K 2. točki 
/ 
 
Laporje, 15. 11. 2021 
   
          

Zapisnik zapisal:      Zapisnik pregledal:    
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