Spoštovani starši!
Dobil sem nekaj pobud, ki se nanašajo na:
• nenošenje mask v I. triadi med poukom
• samotestiranje vseh učencev šole
Upam, da vam je kolektiv OŠ Zadobrova dokazal, da smo zelo prilagodljivi na različne
novosti, ki jih vpeljuje Vlada RS. Trudili se bomo, da vašega zaupanja ne izgubimo. Prosim
vas, da ne nasedate posameznikom ali skupinam, ki hočejo zrušiti našo enotnost. Nismo
primerljivi z nobeno drugo šolo. To dokazujemo že od začetka epidemije. Zelo veseli smo
bili vaših pohval o organizaciji pouka na daljavo, kakor tudi, ko smo se vrnili v šolo in morali
ohranjati učence pri zdravju.
Zelo uspešno se borimo z virusom. Smo ena od šol, ki je imela najmanj okužb in najmanj
oddelkov v karanteni. K temu ste ogromno prispevali vi starši, ker ste odgovorni. Imamo
veliko prednost pred drugimi, ker imamo možnost, da učenci ne prihajajo skozi en vhod v
šolo in se ne gnetejo po hodnikih. Vsaka učilnica ima svoj vhod, verjetno je to tudi eden od
vzrokov za manj okužb.
V času korone ugotavljamo, da se nobena okužba ni razširila v oddelku. Vedno je zbolel en
učenec, ki je okužbo dobil izven šole. Posledično so bili v karanteni vsi učenci oddelka.
Tudi sedaj nimamo velko okužb. Trenutno je en oddelek v karanteni.
Ne moremo pa si zatiskati oči o trenutnem alarmantnem stanju v državi. Vsak dan je
okuženih preko 3000 ljudi.
Naša naloga je, da se vedemo situaciji primerno in naredimo vse, da se zavarujemo.
Maske so manjše zlo od bolezni.
Samotestiranje nas je že nekajkrat rešilo pred odhodom celotnega oddelka v karanteno. III.
triada se že nekaj časa samotestira. Na začetku je bilo nekaj razmišljanja ali je to nevarno za
učence, pa smo ugotovili, da samo malo požgečka in ne pušča nobenih posledic.
Če dajemo na tehtnico ta dva ukrepa ali pa delo na daljavo, bi se odločil za maske in
samotestiranje.
Danes smo imeli ravnatelji dolg sestanek z MIZŠ. Iz naše strani je bilo povedanih veliko
argumentov proti uvajanju take novosti brez predhodenga posvetovanja s starši in stroko. Za
uvajanje takih ukrepov je potreben kosenz vseh deležnikov. Res pa je, da časa zmanjkuje.
Danes imamo tiskovno konferenco, kjer bomo povedali, na kakšen način sploh lahko
zagotovimo izvajanje vladnega odloka.
Spoštovani starši prosim, da z razredniki in vodstvom šole še naprej sodelujete na način, kot
pred korono. Mi smo isti, kot prej. Naše osnovno poslanstvo je vzgoja in izobraževanje vaših
otrok. Trudimo se, da se imajo čim bolje na naši najboljši šoli.
Grožnje s tožbami in umikom otrok od pouka ne peljejo po poti, ki si jo vsi skupaj želimo.
Ne vem ali nas bo vlada poslušala.
Predlagam vam, da v dneh, ki prihajajo »potrenirate« samotestiranje z vašimi otroki, da v šoli
ne bodo imeli težav. Maske pa označite tako, da jih bo vaš otrok prepoznal.
Obljubim, da bodo vsi učenci lahko spremljali pouk v učilnicah, ne glede na to, kakšna bo
vaša odločitev glede ukrepov.
Obljubim, da nihče ne bo »šaril« po nosovih vaših otrok, kot mi pišete. Samotestiranje
pomeni, da bodo to učenci opravljali sami. Tisti, ki testa ne bo imel s sabo, se ne bo mogel
samotestirati in tega ne bo opravil nihče namesto njega.
Če bo kakšna sprememba s starni vlade, vas bomo obvestili preko razrednikov in na spletni
starani vaše najboljše šole.
Vlado Znoj
Ravnatelj
Digitally signed by VLADIMIR ZNOJ
DN: c=SI, st=Slovenija,
2.5.4.97=VATSI-32930798, o=OSNOVNA
ŠOLA ZADOBROVA, sn=ZNOJ,
givenName=VLADIMIR, cn=VLADIMIR
ZNOJ, serialNumber=2457319416045
Date: 2021.11.10 13:29:53 +01'00'

