Spoštovani starši!
Lepo pozdravljeni.
Prosimo vas, da razumete naše sporočilo kot izraz našega izjemno velikega zaupanja v vas
starše, v skupnost, ki si izjemno prizadeva, da bomo ohranili spoštljivost, poštenost in
iskrenost drug do drugega.
V naši šoli smo vedno v ospredje postavljali veliko skrb za učence in učenke. Šola smo od
začetka epidemije izvajali ukrepe, s katerimi smo kar najbolj odgovorno zagotavljali varno
učno okolje za učence in zaposlene.
Vsakodnevno življenje v Sloveniji nam je v zadnjem obdobju prineslo tudi veliko nestrpnosti,
razdvojenosti in celo sovražnosti. Verjamem, da nam bo uspelo – skupaj z vami spoštovani
starši - matere in očetje ter vsemi zaposlenimi v šoli Frana Albrehta Kamnik, da
navedenega ne prenesemo tudi v šolo.
Osebno bom za to storil vse, kar je v moji moči, da se nam opisano ne bi zgodilo. Posledice
so lahko izjemno dramatične, šolo pa lahko za daljši čas pahnejo v slabo klimo, iz katere se
je običajno težko povrniti nazaj. Pandemija bo minila, mi pa bomo morali živeli še naprej
skupaj.
Verjamemo drage matere in očetje, skrbnice in skrbniki, da kar najbolje razumete nastalo
situacijo, tudi dejstvo, da je izvajanje ukrepov/odlokov za ravnatelja zavezujoče. Prosim vas,
da nas podprete. Želimo si, da bodo vsi naši učenci v šoli.
Resorno ministrstvo ta čas še usklajuje informacije in dodatna navodila z drugimi resornimi
področji. Dodatne informacije bomo delili z vami, predvidoma v začetku naslednjega tedna.
Prosimo vas da:
• vprašanja, ki se nanašajo na vašo oddelčno skupnost, posredujete vašemu
razredniku oz razredničarki,
• učenci se v ponedeljek prostovoljno testirajo doma.
Iskrena hvala.
Še vedno vaš ravnatelj z vsemi mojimi sodelavkami in sodelavci, Rafko Lah
V vašo vednost vam pošiljam dve povezavi:
1. 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). Uradni list RS - 177/2021, Uredbeni del (uradni-

list.si)
2. Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako
samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji
povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok
samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.

