
 

 

 
 

 
 

Zapisnik 5. pedagoške konference 
(preko MS Teams) 

 
Datum: 16. 11. 2021 
Čas: 16.00 – 17.30 
Št. delovodnika: 6007-1/2021-5  
 
Prisotni: Albina Avsec, Špela Štefanič, Andreja Perkovič, Barbara Čretnik, Božena Ferenčina 
Brence, Gloria Kolar, Igor Vanček, Janja Stariha, Jure Cvahte, Katja Lovrenčič, Marjana Štern, 
Marjeta Čas, Mateja Andrejašič Žogan, Mateja Zupanec, Natalija Koprivni, Patricija Majerič, 
Renata Jesenek, Renata Kovačič, Saša Krajnc Bek, Tina Lešnik, Margareta Voglar 
Odsotni: Gregor Vegan, Alenka Fidler, Lea Štante 
 
DNEVNI RED: 

1. Šolski obisk. 
2. Jutranji protokol v sredo 17. 11. 2021 
3. Protokol testiranja. 
4. Maske. 
5. Razno. 

 
K 1.) Predstavili smo predviden obisk otrok ob pričetku samotestiranja v sredo, 17. 11. 2021, 
glede na zaenkrat prejeta soglasja staršev.  
 
K 2.) Pogovorili smo se o jutranjem protokolu v sredo 17. 11. 2021, ko pričnemo s 
samotestiranjem učencev v šoli. Če bo otrok, čigar starši se ne strinjajo s testiranjem in 
nošenjem maske, zjutraj prišel v šolo, ne more v razred. Počakal bo v za to določenem 
prostoru (v učilnici zraven glasbene učilnice), dokler po njega ne pridejo starši. Starši učencev 
1. VIO so lahko zraven otrok pri testiranju (opravi se na notranjem hodniku pri bivšem vrtcu). 
Izpolnjevati morajo pogoj PCT, sicer njihov otrok testiranje opravi zunaj šole, pred vhodom v 
bivši vrtec. Starš počaka skupaj z otrokom na rezultat testa.  
Določili smo dežurne učitelje na vstopnih točkah v šolo (Perkovič, Čretnik, po potrebi Cvahte). 

dežurni učitelj pri vhodu 1. VIO je obenem tudi nadzorni učitelj ob izvanjanju samotestiranja 

učencev v prisotnosti staršev.  

 

K 3.) Natančen protokol testiranja nam bo poslala Saša Krajnc Bek na mail po sestanku 

(Protokol samotestiranja učencev pripravljen s strain MIZŠ). Naša naloga je, da otroke na 

prijazen način spodbudimo h testiranju. Umijejo si roke, vzamejo čisto brisačko, nanjo 

odložijo vse pripomočke. Samostojno se testirajo. Učenci naj bi prišli v šolo vešči testiranja. V 



 

 

1. in 3. razredu bosta pomagali delavki preko javnih del, Janja Stariha bo pomagala v 2. 

razredu. Učitelj učencem nudi fizično pomoč samo v primeru mlajših učencev, če ne zmorejo 

npr. odpreti epruvetke ali obenem držati več stvari hkrati v rokah. Po testiranju učenci 

odpadke odložijo na konec mize, učitelj jih da v vrečko, tester pa ostane 15 minut na mizici, 

nato se prav tako odvrže v vrečko. Ta se trdno zapre. Če je test pozitiven, otroka pošljemo v 

Šilihovo dvorano v spremstvu učitelja - pokličemo v tajništvo, da nekdo pride po učenca. Tam 

počaka na starše.  

Če bo kdo od učencev doma pozabil test, pokličemo Sašo Krajnc Bek, ki bo priskrbela test. 

Javni delavec nato v veliko vrečo za smeti pobere vse vrečke po razredih, vrečo trdno zapre, 

nanjo nalepi etiketo z datumom in jo odloži v kurilnico, od koder jo hišnik po 72 urah vrže v 

preostale odpadke. 

 

K 4.) Maske so obvezne ves čas. Na to učence dosledno opozarjamo. Če otrok kljub temu ne 

nosi maske ali jo uporablja nepravilno, mora v času pouka sedeti ločeno od ostalih (1,5 m 

od ostalih sošolcev. Če ima otrok zdravstvene težave oziroma razloge, da maske ne nosi, 

lahko starš pridobi zdravniško opravičilo in je otrok oproščen nošenja maske.  

 
K 5.) Zaradi bolniške odsotnosti je razredništvo 5. razreda je prevzela Renata Jesenek, ki ureja 
zadeve s starši petošolcev.  
Pogovarjali smo se o načinu dela z otroki, ki se bodo šolali na daljavo. Večina učiteljev je 

predlagala, da gradivo za učence naložimo v MS Tams oz. SeeSaw vsak dan do 19. ure. Jure 

Cvahte bo poskusil učne ure matematike izvesti preko video konference. Starši se morajo 

zavedati, da naloženo gradivo ne bo tako natančno in podrobno, kot v času zadnjega zaprtja 

šol. Prav tako ne bo časa za ponavljanje, ko se ti učenci vrnejo nazaj v šolo. Takrat bo zanje 

potekalo ocenjevanje. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ostaja nespremenjen. 

Čeprav načeloma na ravni šole velja dogovor, da je v decembru ocenjevanj čim manj, bomo 

primorani ob morebitni vrnitvi učencev, ki se trenutno šolajo od doma, ocenjevati tudi v 

tem času, da bomo nadokndili zaostanek.  

 

 

Laporje, 17. 11. 2021 

 
 
 
Zapisnik zapisala:                                                                    Zapisnik pregledala: 
Špela Štefanič                                                                         Margareta Voglar, ravnateljica 


