
Spoštovani starši. 

 

Znašli smo se v nezavidljivih razmerah, vsak s svojimi skrbmi, svojimi izkušnjami in svojimi 

prepričanji. A ne glede na to iskreno verjamemo, da se vsak po svojih močeh trudi, da bo epidemija 

kmalu le še grenak spomin. Predstavniki staršev smo na izredni seji razpravljali o trenutnih ukrepih 

v šolah. Zavedamo se resnosti razmer in spodbujamo k spoštovanju ukrepov, vseeno pa delimo 

zaskrbljenost vodstva šole glede jutrišnjega začetka samotestiranja predvsem pri najmlajših učencih. 

Z dopisom smo se zato danes obrnili na Vlado RS in pristojno šolsko ministrstvo, naj še enkrat 

temeljito premislita odločitev glede samotestiranja v šoli za otroke do 5. razreda ali pa vsaj prvo triado.  

 

Ugotavljamo namreč, da bi s samotestiranjem najmlajših otrok v domačem okolju rešili veliko stisk, 

s katerimi se v tem trenutku soočajo posamezne družine. Predstavniki sveta staršev smo izrazili 

pomisleke glede verodostojnosti takšnega samotestiranja, skrbi nas tudi velik delež vozačev, pri 

katerih bi bilo veliko bolj smiselno testiranje opraviti doma pred vstopom na šolski avtobus.  

 

Svet staršev s šolo zgledno sodeluje, na sestanku smo skupaj iskali rešitve, kako olajšati 

samotestiranje v šoli, bodisi s pomočjo staršev, bodisi s pomočjo drugih usposobljenih prostovoljcev. 

Dokler se razmere ne razjasnijo, starše prosimo za strpnost in sodelovanje. Kljub različnim pogledom 

in različnim odločitvam bomo le skupaj, z odgovornim vedenjem do sebe ter skupnosti zmogli 

obdržati šole še naprej odprte. Največji davek lanskoletnega zaprtja šol so plačali najranljivejši otroci 

in tega si, predvsem zaradi njih, ne smemo več privoščiti.   

 

Obenem izražamo podporo zaposlenim v šoli, učiteljem in vsem strokovnim delavcem, na katere je 

v teh dneh padla vsa teža bremena, imenovanega samotestiranje. S strpnim odnosom jim omogočimo, 

da bodo lahko v miru opravljali svoje poslanstvo. Tudi tega bo enkrat konec, dotlej pa bodimo 

otrokom zgled, da znamo tudi zahtevne in neprijetne izzive reševati konstruktivno.  

 

Ostanite zdravi! 

 

Svet staršev OŠ Kanal 

 

 

 

 

 


