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Datum: 2. 9. 2020 

Številka: 600-1/2020-48 

 

Spoštovani starši. 

Za nami je prvi šolski dan, ki je bil drugačen od preteklih let, kakor bo drugačno novo šolsko leto, saj 

bomo morali vsi vsaj nekaj časa upoštevati priporočila za omejevanje širjenja koronavirusa. Kljub temu smo 

se v šolah potrudili, da je bil prvi šolski dan bolj slavnosten od običajnih šolskih dni in da smo vsi skupaj 

začutili utrip ter radost ob ponovnem srečanju v šoli. Ob tem se želimo zahvaliti veliki večini naših staršev za 

podporo, razumevanje, potrpežljivost in konstruktivno sodelovanje, da ne zgubljamo energije za 

polemiziranje o ukrepih, ki so namenjeni omejevanju širjenja koronavirusa, saj je pomembno, da imamo v 

šolah čim več pedagoškega miru ter v teh začetnih mesecih skušamo zmanjšati zaostanek iz šolanja na 

daljavo. Ob tem Vas starši naprošamo, da nam zaupate, da bomo vzgojno-izobraževalni proces izvajali tako, 

da bomo zasledovali največjo možno mero otrokovih koristi.   

Ker so se posamezni starši prvi šolski dan na šolo obračali z vprašanji in mnenji, ki se nanašajo na 

nestrinjanje s posameznimi ukrepi, ki jih naš JVIZ izvaja v skladu s priporočili MIZŠ in stroke, vprašanje ali 

dva pa sta se nanašala na izvajanje nadstandardnega oddelka jutranjega varstva  za učence od 2. do 4. 

razreda, Vam posredujemo še dodatna pojasnila, ki se nanašajo na organizacijo našega vzgojno-

izobraževalnega procesa. 

Osnovnošolsko izobraževanje v RS že od preteklega šolskega leta poteka v izjemnih razmerah in kot 

kaže, bo moralo izvajanje izobraževanja na tak način potekati vsaj še nekaj časa, morda do konca letošnjega 

šolskega leta, prav lahko pa nas čaka obdobje ponavljajočih se epidemij in z njimi izolacij.  

Naš JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas se na spremenjene okoliščine odziva v skladu z usmeritvami in 

navodili MIZŠ oz. stroke, ki smo jih šole dolžne spoštovati. Zaposleni v šolah in vrtcih smo se ponovno znašli 

v situaciji, ko število okužb z novim koronavirusom v RS narašča. V tej situaciji je, v prvi vrsti, naša največja 

skrb, da vsi ostanemo zdravi, da ne bo potrebno zapirati posameznih oddelkov oz. cele šole, ter takoj ob tem 

izvajanje kakovostnega pedagoškega dela.  

V naših šolah smo učni proces prilagodili s Protokolom in načrtom aktivnosti vzgoje in izobraževanja 

v razmerah, povezanih s koronavirusom, ki je objavljen na spletni strani šole. Čeprav je učni proces prilagojen 

varnostnim zdravstvenim in higienskim ukrepom, življenje naših osnovnošolcev poteka po bolj ali manj 

normalnih tirnicah. Zaposleni v naših dveh šolah pa se bomo trudili za dovolj družabnega stika, tako med 

učenci, kot med učenci in učitelji. 

V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na jutranje varstvo za učence od 2. do 4. razreda, naj staršem 

pojasnimo, da se bo tudi v tem šolskem letu izvajalo od 6.30 naprej. Na tem mestu gre zahvala tudi obema 

občinama, ki sta konstruktivno pristopili k reševanju tega problema.  



 

2 

 

Ob citirani misli dr. Štefanca, ki pravi, da »šola kot družbena institucija družbenih problemov sama po 

sebi niti ne povzroča in jih tudi ne more razrešiti« dodajamo, da na šoli menimo, da je vsak preventivni ukrep, 

ki vsaj malo pripomore k temu, da se okužba s koronavirusom ne širi tako hitro, kot bi se sicer, ustrezen, saj 

to pomeni, da se bodo otroci učili v šoli in ne doma, na daljavo. 

Ali je konkreten preventiven ukrep najbolj ustrezen, bo pokazal čas. Vsekakor pa zaposleni na naših 

šolah menimo, da more vsak deležnik šole, ki se ga učni proces neposredno ali posredno dotika, iskati 

odgovor na vprašanje, kako živeti s tem virusom in drug z drugim v tej družbi, da bodo rešitve trajnostne in 

čimbolj sprejemljive za vse. 

 

Ravnatelj: 

mag. Drago Skurjeni 


