
Odgovor na sporočilo predsednice sveta staršev z dne 31. 5. 2020 
 

 
1. Na MŠ v učilnicah in sanitarijah ni tople vode? Kdaj jo lahko 

pričakujemo? 

(Štrus, 2. 6. 2020): Na MŠ imamo toplo voda v prizidku (v učilnicah in v sanitarijah), 

ki je bil zgrajen leta 1997. V ostalem delu Osnovne šole, ki je star dobrih 40 let, ni 

tople vode v učilnicah in v sanitarijah: 20 učilnic, 8 sanitarij. 

Za zagotovitev tople vode, bi bilo potrebno v vseh 20 učilnic in 8 sanitarij potegniti 

dodatno napeljavo, kar bi imelo za posledico, da razbijemo celotno šolo-menim, da v 

to ne bomo šli in da ta del ni izvedljiv. 

V učni kuhinji, ki smo jo prenavljali lansko leto, smo zagotovili toplo vodo s 

posebnimi, novejšimi pipami, ki nimajo bojlerja, imajo pa vgrajen grelec. Takšna 

investicija je sicer možna, pomeni pa, da je potrebno nabaviti ustrezno število pip in 

za vsako pipo tudi zagotoviti elektriko, na katero se priključi grelec v posamezni pipi. 

Tudi v tem primeru gre za precejšen poseg v šolsko stavbo. Zaenkrat o investiciji 

zagotovitve tople vode po celotni šoli še nisem razmišljal-zagotovo imajo prednost 

prenova jedilnice, prenove kurilnice in celotnega sistema ogrevanja ter nova kombi in 

dostavni avto za hišnika za prevoz po podružnicah. 

 

2.      Ob vrnitvi v šolo dobivamo starši v podpis obrazce o zdravstvenem 
stanju naših otrok...ali so zboleli...bili v stiku z osebami...itd. Pri otrokih je 
"blažji" potek okužbe oz. bolezni, zato so ti znaki težko ugotovljivi. Moti me, 
ker nismo zdravstveni delavci (zdravniki),in da podpisujem nekaj za kar nisem 
pristojen! Ali so vsi učitelji oz. delavci v šoli podpisali, da so zdravi oz. niso bili 
v stiku z določenimi osebami itd.? 

(Štrus, 2. 6. 2020): Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo je navodilo NIJZ. 

Kopiram iz njihovih najnovejših navodil (petek, 28. 5.): 

»Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez znakov akutne okužbe dihal). 

Ob ponovnem vstopu v šolo naj učenci prinesejo podpisano izjavo staršev Izjava 

staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja 

COVID-19 (Priloga 3).« 

Za podpis izjave ni potrebno nikakršno zdravstveno znanje in ni potrebno biti 

zdravstveni delavec. 

V Izjavi je namreč zapisano: 

Moj otrok ____________________________________________ (ime in priimek 
otroka) 
1. v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana 
telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko 
dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav; 
2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-
CoV-2. 



3. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo 
potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu 
(najpogosteje družinski član), bo otrok ostal doma. 
 

Na 1. in 2. točko lahko odgovori starš, ki je zadnje 14 dni preživel skupaj s svojim 

otrokom. V točki 3 se starši zavežete za pravilno ravnanje in glavno vodilo, ki ga 

imamo v tem času: pouk obiskujejo le zdravi učitelji in učenci. Za te informacije ste 

starši popolnoma pristojni. 

Po navodilih MIZŠ in NIJZ Izjavo prinesejo v šolo le učenci, zaposleni teh izjav niso 

podpisovali-imajo zelo jasno navodilo, da v primeru kakršnekoli bolezni posvetujejo z 

izbranim zdravnikom in v službo prihajajo le popolnoma zdravi in v primeru, da niso 

bili v stiku z osebami, okuženimi z novim koronavirusom. 

 

Hvala za posredovani mnenji. Sem prebral in bom o tem govoril s strokovnimi delavci 

na junijskih sestankih s posameznimi strokovnimi aktivi. 

 

  

 


