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Spoštovani starši!
Z današnjim sporočilom se obračam na vse starše otrok, tako tistih, ki so končno spet
prestopili prag šole in tistih, ki žal še vedno ostajajo doma. Pravkar se končuje dvanajsti
teden izobraževanja na daljavo. Verjamem, da si vsi, tako učitelji kot tudi učenci in
starši želimo, da bi se šolska vrata končno odprla za vse učence. Zavedam se, da
vsakotedensko podaljševanje pouka izven šolskih prostorov povečuje stiske, tako vas
staršev kot tudi otrok. Zato bi se vam v prvi vrsti zahvalila za to, da stojite otrokom ob
strani in ste hkrati trenutno vez med šolo, učitelji in učenci. Kot večkrat poudarim, lahko
le s skupnim sodelovanjem, dogovarjanjem, strpnostjo in dobro voljo naredimo največ
za naše otroke in za to, da učni proces v trenutnih razmerah teče, kar se da običajno.
Z naslednjim tednom bo pouk za učence od 1. do vključno 3. razreda še naprej
potekal v šoli. Vlada je sicer sprejela spremenjen Odlok, ki določa, da bo vzgojnoizobraževalno delo za otroke potekalo v prostorih šole od torka, 2. 2. 2021. Slednje
pomeni, da v ponedeljek, 1. 2. 2021, tudi za učence od 1. do 3. razreda, poteka
pouk na daljavo (učiteljice se bodo danes z učenci dogovorile o ponedeljkovem
poteku dela). Ta dan bo namreč za zaposlene potekalo hitro testiranje na okužbo s
SARS-CoV-2.
Za učence od 4. do 9. razreda pa bo tudi v tednu od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021
izobraževanje potekalo na daljavo. Dragi učenci, verjamem, da boste še naprej našli
moč in cilje, ki vas bodo vodili, da boste vztrajno še naprej opravljali šolsko delo v
domačem okolju. Večkrat se spomnite kitajskega pregovora, ki pravi, da je »učenje kot

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA
Cesta na Dobrovo 114
3000 CELJE
Telefon: 03/ 4250600
Telefaks: 03/ 4250620

veslanje proti toku: če ne napreduješ, greš nazaj«. Ne pozabite, da imate, čeprav
oddaljeno, podporo naših učiteljev, ki imajo neomajno voljo, da vam še naprej stojijo
ob strani in vas strokovno vodijo in usmerjajo na vaši poti »veslanja«.
Ostajam večni optimist, zato verjamem, da ostajajo v šoli vsaj učenci prve triade, po
tihem pa upam, da se nam kmalu pridružite tudi ostali.
V upanju, da se čim prej vidimo v šoli, vas prisrčno pozdravljam in vam želim vse dobro.

Nataša Gajšek Ključarič,
ravnateljica
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