ZAPISNIK
1. IZREDNEGA SESTANKA PREDSEDSTVA DIJAŠKE SKUPNOSTI
GSŠRM KAMNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/22
četrtek, 14. oktobra 2021, ob 8:00 uri
Na sestanku so bili prisotni: Matic Hrabar (predsednik), Zala Perovšek (podpredsednica), Pia
Rihter (podpredsednica), Iza Trunk (predstavnica strokovnih oddelkov v svetu šole), Tatjana
Cvrtila Ložar (mentorica)
Dnevni red:
1. Opredelitev DS do dogajanja ta teden
Sestanek je potekal v učilnici 56. Vodil jo je predsednik dijaške skupnosti, Matic Hrabar.
Na začetku je bila ugotovljena prisotnost in potrjen dnevni red sestanka.
Ad1)
Predsednik dijaške skupnosti je člane predsedstva in mentorico seznanil s protestno stavko
dijakov, ki se je zgodila v torek. Mentorica je povedala, da je dijaška skupnost v tem času dobila
veliko vprašanj o peticiji, ki naj bi jo pripravili. Člani predsedstva so delili svoje informacije in
prišli do ugotovitve, da se je tekom tedna eden od dijakov ekonomskega tehnika sprehajal po
šoli in v imenu dijaške skupnosti zbiral podpise za peticijo.
SKLEP: Predsedstvo DS GSŠRM Kamnik sprejema stališče;
Dijaška skupnost preko šolskega radia ni podala nikakršnega odziva na dogajanje. O protestni
stavki, ki se je zgodila v torek med glavnim odmorom, dijaška skupnosti ni bila obveščena. Kot
je razvidno iz zapisnikov, ni preko parlamenta sprejela nikakršnih sklepov, da bi protestno
stavko uradno podprla. Poleg tega dijaška skupnost ni pripravila nikakršne peticije.
Če se informacije o dijaku, ki naj bi po razredih zahteval podpise pod peticijo v imenu dijaške
skupnosti izkažejo za resnične, bomo razredniku in vodstvu šole predlagali, da sprejme
ustrezne vzgojne ukrepe. Dijak ni nikoli aktivno sodeloval v dijaški skupnosti in to, kar je storil,
je nezaslišano.
Izključno preko dijaške skupnosti poteka formalen dialog z vodstvom in svetom šole o katerih
koli spremembah, ki se na šoli tičejo dijakov, odločitve o peticijah in protestnih shodih pa se v
skladu z vsemi zakonskimi predpisi sprejemajo v parlamentu.

Kljub temu bomo zaradi varovanja interesov dijakov še naprej zastopali stališče, da se mora
omejitev zapuščanja šolskega območja odpraviti, kar bomo še enkrat predlagali na svetu šole
naslednji teden.
V šolskih pravilih trenutno piše, da:
"Dijaki v času pouka oziroma med odmori ne zapuščajo območja šole, razen v nujnih primerih
in ob utemeljenem razlogu z dovoljenjem razrednika, drugega učitelja ali vodstva šole."
Ugotavljamo, da to določilo v praksi ne deluje, saj se od dijakov zahteva pisno potrdilo, ki ga
učitelji ne želijo izdajati. V zadnjem tednu je vodstvo šole na sestanku s predsedstvom
izpostavilo, da problem predstavlja mešanje oddelkov tudi v zunanjih prostorih šole. Glede na
to, da se dijaki zunaj mešamo ob vsakem prihodu in izhodu iz šole, to za nas ni dovolj trdna
utemeljitev. Ugotavljamo, da so v ozadju interesi po zaprtju dijakov v šolo, ki se pojavljajo že
nekaj časa, epidemija pa predstavlja izgovor za njihovo izvrševanje.
Šolska pravila jasno predpisujejo:
1. da se dijaki v prostoru garderob ne zadržujejo in jih zapustijo po najkrajši možni poti,
2. da se dijaki v času pouka med seboj ne mešajo,
3. da dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem pa ves čas uporabljajo zaščitno masko in
ohranjajo medsebojno razdaljo;
4. da je zadrževanje v skupinah in druženje izven šolske stavbe prepovedano.
Vsi te ukrepi predstavljajo dovolj zaščite, da se virus SARS-CoV-2 med dijaki ne bo širil. Zato
smo v dijaški skupnosti mnenja, da za popolno odpravo spornega člena ni nikakršnih ovir.
Poleg tega ugotavljamo, da bo tovrstna sprememba pripomogla k problemu nezadovoljstva
dijakov s šolsko malico.
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Sestanek je bil končan ob 8:30.
Kamnik, 14. 10. 2021
V vednost:
- dijaki GSŠRM Kamnik,
- učitelji GSŠRM Kamnik,
- parlament DS GSŠRM Kamnik,
- mentor DS GSŠRM Kamnik,
- vodstvo šole,
- arhiv – dijaška skupnost.

