Vojnik, 15. 11. 2021

Spoštovani starši,

prav za vsakega izmed nas je ob premagovanju virusa nastopil izjemno zahteven čas,
nepredvidljiv in tudi krut. Ukrepov za zajezitev virusa in obvladovanje situacije nismo
predlagali zaposleni v šolah, smo jih pa dolžni spoštovati in smo odgovorni za njihovo
uveljavljanje. Med Vami, spoštovani starši, ste takšni, ki Vam sprejeti ukrepi niso všeč, in tudi
takšni, ki menite, da so ukrepi upravičeni ali celo premi/i. Vsak izmed nas ima o tem svoje
stališče.

V tem trenutku je pomembno, da premoremo dovolj modrosti, da bomo pouk izvajali v šoli.
Hvaležni smo Vam za kulturen in spoštljiv dialog večine izmed vas. Verjamemo in želimo si, da
bo naše sodelovanje tudi v prihodnje potekalo tako. Prepričani smo, da med nami še živita
vrednoti strpnosti in spoštljivosti.
Zaupamo Vam in verjamemo, da se zavedate, da strokovni delavci pri delu potrebujemo
stabilnost in pedagoški mir, da bomo učencem lahko zagotavljali izvajanje kvalitetnega
vzgojno-izobraževalno dela ne glede na način pouka, ki ga boste izbrali. To nam bo uspelo le
z vašo podporo in vzajemnim sodelovanjem, za kar se Vam iskreno zahvaljujemo.
Kot ste že bili seznanjeni, je vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021 ).
Od srede, 17. 11.2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat
tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja).
Učenci naj hitre teste prinesejo s seboj v šolo (prevzamete jih v lekarni). V kolikor Vaš otrok
izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, se mu ni potrebno testirati. Vljudno vas prosimo,
da v šolo prihajajo le zdravi otroci.
Danes bodo učenci prinesli domov soglasje o samotestiranju. Vljudno prosimo, da na obrazec,
ki ga boste prejeli, označite tudi to, če učenec morebiti izpolnjuje pogoj, da se mu ni potrebno
testirati. Prosimo, da učenci izpolnjeno soglasje prinesejo v šolo v torek, 16. 11. 2021. Podatke
nujno potrebujemo zaradi organizacije dela.
Vljudno Vas prosimo, da se o samotestiranju z otrokom pogovorite, priporočamo, da otrok
samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti. V pomoč Vam je lahko video na
naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Lic9hG7xsFU.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje in sodelovanje.
S spoštovanjem

