OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova ulica 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID
SVET STARŠEV

ZAPISNIK
2. seje sveta staršev OŠ FRS v šolskem letu 2021/2022, torek 16.11.2021 ob 17:45 uri,

preko portala Zoom
Prisotni: Jana Brumec Erjavc (1. b), Teodora Voršič Leskošek (2. a), Vanja Blaznik(2. b),
Dejan Namjesnik (3. a), Maja Drev Ovnič (3. b), Jelka Košir (4. a), Katarina Kladnik (4. b),
Peter Hazler (5. a), Mihelič Bekavac Mojca (5. b), Uroš Gomboc (6. a), Anže Mihovec (6. b),
Urška Zimic (7. a), Gregor Gorički (7. b), Renato Podmenik (8. a), Metoda Šoba (8. b),
Stanislav Rozman (9. a), Andreja Markovič (9. b)
Ostali prisotni: ravnatelj Božo Starašinič, pomočnik ravnatelja Pavel Virant,
Odsotni: 1.a -predstavnika morajo izvoliti
Dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 1. seje sveta staršev.
2. Aktualno dogajanje na šoli.
3. Pojasnila ravnatelja na vprašanja in pobude staršev.
4. Organizacija dela sveta do ureditve razmer.
5. Razno.
Ad1/ SKLEP: Zapisnik 1. seje ni bil potrjen, saj zaradi trenutnih razmer ni bila možna
finalizacija le tega. Predlog je, da se potrdi na naslednji seji sveta staršev.
Ad2, Ad3/
Ravnatelj je predstavil dogajanje na šoli, poudarek je bil na pravkar sprejetih ukrepih in
vprašanjih staršev.
Z novimi ukrepi smo seznanjeni vsi. Z dnem 17.11.2021 se uvede samotestiranje v šoli. Učenci
se bodo samotestirali takoj na začetku prve ure, predviden čas je nekje 20 minut. Glede na to,
da naj bi v šolo hodili zdravi otroci se ne pričakuje pozitivnih testov. V kolikor bo otrok
pozitive, se ga odpelje od skupine in takoj obvesti starše. Starši opravijo PCR tst in o tem
nemudoma obvestijo ravnatelja. V kolikor je otrok pozitiven gre, gre razred v šolanje na
daljavo.
Vsi učenci so dobili izjavo – soglasje. V kolikor učenec na dan testiranja nima soglasja, ne more
biti prisoten v šoli pri pouku. S tem ko starši ne dajo soglasja se smatra, da gre za odločitev
staršev in ne za višjo silo. Ali je otrok upravičen do subvencije ravnatelj še preveri (po vsej

verjetnosti ne). Kaj se bo dejansko zgodilo če pride do takega primera – ni jasnih navodil za
šole – v zadnjem odloku (ki ga še nismo pogledali) v zadnji točki ministrstvo omenja
inšpekcijski nadzor.
Za tovrstno odsotnost ni predvideno šolanje na daljavo (ker ga je v procesu skoraj nemogoče
izvajati skupaj z rednim šolanjem – tudi tukaj se ministrstvo ni zjasnilo in odgovorili na
vprašanja zbora ravnateljev), bodo pa gradiva v spletni učilnici. Če je otrok zbolel, lahko po
prehrano v šolo pridejo starši.
Če otrok izpolnjuje PCT (je cepljen, prebolevnik ali pa je bil testiran drugje v zadnjih 48 urah)
na dan testiranja – ponedeljek, sreda, petek – predloži potrdilo o izpolnjevanju učitelju v
pregled. O testiranju in pregledu pogoja PCT se ne vodi nobena evidenca v šoli – učitelji samo
pregledajo izpolnjevanje pogojev oz. rezultat hitrega testa v šoli.
Samotestiranje z izjavo staršev je neveljavno.
Na šoli se izvajajo vse dejavnosti (obstaja možnost da bodo šole morale interesne dejavnosti
prekiniti. Ravnatelj in šola bodo dokler bo možno podprli izvajanje interesnih dejavnosti in
ostalih dejavnosti šole. Prav tako še vedno poteka plavalni tečaj.
Naslednji četrtek (25.11. ob 17:00) se zopet začne košarka za učence od 3. do 6. razreda.
Jutranje »zaklepanje« šole.
Starš opozori, da je zadnje dva dni zopet opazil, da je šola zjutraj zaklenjena in da otroci ne
morejo čakati na mrazu.
Ravnatelj odgovori, da je šola odklenjena, da naj otroci čakajo pred šolo če vreme to omogoča.
Ko bo mraz, dež sneg, gredo otroci lahko v šolo in počakajo notri. Otroci naj bi stali zunaj in
sedeli na klopcah prostovoljno.
Objava in obveščanje glede tekmovanj:
Starš opozori, da ni bilo objavljeno na strani šole tekmovanje oziroma dodatni termin. Svet
staršev pozove šolo, da je potrebno tekmovanja redno in ažurno objavljati tudi na spletni strani
šole in oglasnih deskah. Ugotavljamo, da je še vedno premalo poudarka na tekmovanjih in
obveščanju o le teh, saj si nekateri učeni tega želijo.
Ad4/
Še vedno nimamo namestnika predsednika sveta. Predsednik pozove ostale starše, da bi bilo
dobro izbrati enega starša iz prve triade in enega iz druge ali tretje triade. Vsi smo pozvani, da
predlagamo kandidate.
Termini za seje
Predlog je, da bi bila srečanja v torkih z začetkom okoli 17:45 ure. Želja je, da bi se čimprej
lahko osebno dobili na seji, je pa to odvisno od razmer.
Vsebinski predlog za seje, prvi del vprašanja in informacije vezane na trenutno COVID
situacijo. Drugi del seje za ostala pomembna področja dela sveta staršev.

Program dela
Predsednik opomni, da bo na naslednji seji potrebno sprejeti program dela in pozove še posebej
nove člane sveta, da si pregledajo na spletni strani prejšnje zapisnike in program dela.
Delovni zvezki

Svet pozove ravnatelja, da naj delavne zvezke učitelji predstavijo svetu, da bo glasovanje
potekalo lažje in hitreje. Ravnatelj potrdi, da bodo učitelji DZ predstavili svetu, ko jih bodo
izbrali. Svet staršev ni proti DZ prav tako bi mogoče še dodali kakšnega, če bi učitelj le to podrl
z argumenti, zakaj je to dobro za naše učence.
Ad5/
Svetovalec / zunanji svetovalec
Starš pozove ravnatelja, da je vedno več otrok v stiski, še posebej tisti, ki so pozitivni in v
samoizolaciji. Kakšne so možnosti za dodatno zunanjo pomoč?
Ravnatelj odgovori, da na žalost šoli pripada samo 0,9 svetovalnega delavca. Ugotovimo da so
le ti že pred COVID stanjem bili preobremenjeni in v trenutni situaciji verjetno ne morejo
narediti več kot so. Pozove se ravnatelja, če bi lahko našli zunanjo pomoč (tudi proti plačilu).
Ravnatelj bo preveril možnosti.
Seja zaključena ob 19:40
Zapisal: Uroš Gomboc
Stanislav Rozman,
predsednik Sveta staršev

