
Prisotni: l9 predstavn ikov starSev
Odsotni: 2 predstavnika starlev

Dnevni red:

l. Testiranje uiencev
2. Pobude in predlogi starSev

K TO.KI I
V uvoduje bil predstavljen odlok vlade z dne lJ. I l. 2021 glede prepovedi zbiranja v VIZ za tiste. ki se ne
testirajo in ne izpolnjujejo pogojev PCT.
StarSi so bili sproti seznanjeni z dogajanjem in izvajanjem samo testiranja, ki se priine v sredo. 17. I l. 2021.

Trenutnoje nujno samo varovanje zdravja, kije temeljna vrednota. Solaje 5e posebej poklicana k dloveinosri
in etiki, da skrbi za zdravje otrok. Pomembno je samo testiranje otrok I. VIO. ker so ti otroci izredni prenaSalci
okuZbe. NaSi uditelji so pripravljeni narediti najved. kar morajo in zmorejo. Na sestankih smo opredelili
natanden protokol o vamem in humanem poteku samo testiranja. Ob pozitivnem rezultatu testa nihde ne bo
oZigosan, ker lahko vsakdo zboli. Uiitelji imajo ta ilove5ki dut in ga prenaSajo na otroke.

PoSkodbe pri samo testiranju so izkljuiene. ker bo upoStevana primema razdalja, testiranje bo potekalo mirno
in disciplinirano, prav tako pospravljanje.

Potrebujemo soglasja stariev, da lahko organiziramo nemoten potek pouka. Pomembno je. da ne izrabljamo
otrok kot orodje za merjenje modi glede razlidnih prepriianj. Tudi Solaje pod strogim nadzorom.

Zato pro5nja stariem, da ostanemo enotni. da pomagamo drug drugemu in stopimo skupaj v dobro otrok.

K T()aKl 2

Predstavnica stariev l. razreda je vpraSala, kako je z moZnostjo. da bi starii prisostvovali samo testiranju?
Odgovoril je dr. Jernej Hren. da otrokom to ne predstavlja nobenih teZav. da jim lahko zaupamo. ker sami to
zmorejo. Poudarilje tudi visoko stopnjo okuZenosti s CovlD-om l9 pri otrocih med 6. in I5. letom.

Predsednica Sveta star5ev. ga. Spela Urek Korent je poudarila pomen normalnega pouka v Solskih prostorih.

Seja Sveta star5ev je bila zakljudena ob l9.l 5
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Zapisnik
5. redne seje Ilanov Sveta star5el'2. osnovne iole Slol'enska Bistrica,

ki je bila dne l6.11.2021 ob 18.00 preko Iideo konference
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