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Spoštovani starši, drage učenke in učenci!
Čeprav je še čas za skok v morje, za obisk kakšnega hriba ali sproščeno branje knjig,
pa se približuje 1. september, ko bomo začeli novo šolsko leto 2021/22. V zadnjem
tednu so bila sredstva javnega obveščanja polna različnih informacij, ugibanj,
dezinformacij, zato verjamem, da se mnoga vprašanja porajajo tudi vam, spoštovani
starši ali vašim otrokom. Iskreno zapisano - v tem trenutku vam še ne morem poslati
jasnih smernic, priporočil ali navodil za začetek pouka v zavodu OŠ Škofljica, zato
boste obvestilo o prvem šolskem dnevu in začetku pouka prejeli proti koncu
naslednjega tedna oz. po 25. 8. 2021, ko se bomo o natančni organizaciji pouka
pogovorili z učiteljskim zborom OŠ Škofljica in bodo izvedeni tudi vsi trije dnevi
srečanja ravnateljev z MIZŠ na Brdu, kjer pričakujemo določene odgovore na
ravnateljska vprašanja, naša opozorila in pobude.
Kljub vsemu pa nekaj dejstev.
- Do danes je v zavod OŠ Škofljica vpisanih 1335 učencev v 57 oddelkih.
- Prvič v desetletni zgodovini nimamo prevelike prostorske stiske in ne bo
potrebno voziti otrok na različne lokacije, ampak se bo ves obvezni in razširjeni
program izvajal v prostorih šole – vključno s poukom športa na PŠ Lavrica.
- PŠ Lavrica je dokončana in opremljena. Na uporabo so vsi prostori – razen
otroška zobozdravstvena ordinacija – ki ni v naši pristojnosti. Sedaj je v zaključni
fazi še urejanje šolske okolice. Naj vas ob tej priložnosti prosim, da se z otroki
pogovorite o ustreznem odnosu do igral ter obnašanju na šolskem dvorišču in
igrišču. Več o tem v drugem spremnem pismu.
- S poukom bomo začeli v vseh treh šolah v sredo, 1. 9. 2021. Pouk bo potekal v
šoli in verjamem, da vseh šol v Sloveniji naenkrat zaradi epidemije ne bomo
nikoli več zapirali. Učenci morajo doživeti šolanje v vseh pojavnosti, ki
spremljajo pouk, in za to si bomo ves čas prizadevali.
- Vsaj pojasnila in navodila za prvi šolski dan vam bodo še poslana oz. bodo
objavljena na šolskih spletnih straneh proti koncu tedna.
- Bodoči prvošolci bodo v tem tednu prejeli vabilo, s katerim jih vabimo skupaj s
starši na sprejem ob prvem šolskem dnevu na PŠ Lavrica oz. na OŠ Škofljica.
- V šolah po vseh meni znanih podatkih ne bomo izvajali nobenega testiranja
učencev. Bodo pa učenci od 7. do 9. razreda imeli možnost prostovoljnega
samotestiranja doma, pri čemer boste lahko starši teste prejemali v lekarnah.
To je vse, kar vem v tem trenutku in mislim, da ne bo drugače.
- V petek smo ravnatelji pozno popoldne prejeli okrožnico, v kateri so tudi
navedbe glede nošenja mask, a ker je tukaj še kar nekaj odprtih vprašanj in
možnosti interpretacij, bo tudi zapis o tem v naslednjem obvestilu. Ker vem, da
to vprašanje razburja nekatere starše, bi rad bil v obveščanju natančen in z
ustreznimi uradnimi navedbami.
- Oddelki se niso spreminjali; nekaj učencev nas je zapustilo, drugi so se vpisali
na novo, oblikovani so oddelki prvega razreda, določeni so razredniki in
razredničarke, izhodiščno so pripravljeni urniki, vendar so povsod še mogoče
spremembe, zato bodo zaključne organizacijske rešitve znane v ponedeljek, 30.
8. 2021. Takrat bodo v avlah PŠ Lavrica in OŠ Škofljica na voljo in ogled tudi
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vsi seznami bodočih prvošolcev z razredniki ter razpored po oddelkih učencev,
ki so se vpisali na novo ali so bili premeščeni na podlagi različnih vlog, ki so bile
odobrene.
Še tole obvestilo - Sprememba obveščanja v eAsistentu
S strani eAsistenta smo bili obveščeni, da se modul Sporočila ukinja s 1. 9. 2021, zato
se bo ta modul spremenil v Arhiv sporočil. To naj bi se izvedlo 23. 8., a za našo šolo
velja, da se bo to zgodilo 30. 8. 2021. Arhiv sporočil pomeni, da si lahko ogledate vsa
pretekla sporočila, ne morate pa ga uporabljati za nova sporočila oz. za komunikacijo
s sodelavci in starši/učenci. Za nadaljevanje komunikacije z vsemi v šoli lahko
uporabljate pripomoček Komunikacija, ki omogoča vse dosedanje možnosti
sporočanja.
Vse ostale informacije bodo v obvestilu o prvem šolskem dnevu in začetku
pouka, ki ga pričakujte ob koncu tedna, saj lahko sami ugotavljate na podlagi
informacij v medijih, da je še vedno določena zmeda v obveščanju in
sprejemanju dokončnih odločitev tako na področju šolstva kot zdravstva.
Vsem učenkam in učencem pa bi svetoval, da še izkoristijo čas počitnic, se prepustijo
brezskrbnosti, a vseeno počasi pripravijo torbo, si označijo zvezke, ošilijo barvice,
mogoče preberejo kakšno vrstico ali stran v knjigi več kot običajno, spotoma ponovijo
vse znane poštevanke, napišejo odlomek o najlepšem dogodku počitnic, se slišijo s
sošolci in sošolkami, ponovijo pravila varne poti v šolo, mogoče gredo prej v posteljo
in se zjutraj bolj zgodaj podajo na sprehod po barju … Različne so metode priprav na
šolo in vse obveznosti, ki so s tem povezane. Nikar pa si ne zatiskajte oči, da bodo
počitnice neskončne.  Ne bodo!
Predvsem pa držim pesti, drage učenke in učenci, da se vsi zdravi in nasmejani
srečamo v šolskih klopeh in da celotno šolsko leto predihamo v ŠOLI, pri rednem
pouku, v podaljšanem bivanju, z izvajanjem interesnih dejavnosti, s kakšnimi
zanimivimi dejavnostmi ob pouku, z izvedenimi tabori in šolami v naravi, na ekskurzijah
… med sošolci in sošolkami v prijaznem in nagajivem klepetu, z živimi razlagami
učiteljev in učiteljic. Tudi sam obljubim, da vas bom v tem letu večkrat obiskal v
oddelku, vam povedal kakšno anekdoto, mogoče na razredni stopnji novo pravljico,
vas spodbujal, po potrebi opozarjal, usmerjal in vam poskušal na različne načine
omogočiti uspešno šolanje v šolskem letu 2021/22. Upam, da nam boste pomagali in
se po svojih močeh trudili, da nam bo skupaj uspelo!
Prijazen pozdrav vsem!
Roman Brunšek, ravnatelj
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