Wien/Dunaj, 27. aprila 2020

Spoštovani starši, spoštovani vzgojni upravičenci!

Pretekli tedni so bili prav za vas obdobje posebne obremenitve. Mnogi od vas so morali
urediti svoje službene obveznosti od doma. Istočasno se je zavrlo delovanje šolskega sistema
in prestavilo na učenje na daljavo. Ta odločitev za zvezno vlado in zame kot vodjo resorja ni
bila lahka. A za zaščito prebivalstva in tudi vseh, ki se na naših šolah učijo in ki tam poučujejo,
je bilo to neobhodno potrebno.
V kratkem času smo razvili modele za učenje na daljavo, se potrudili izboljšati digitalno
opremo naših učenk in učencev in dali na razpolago digitalne vsebine za poučevanje in
učenje. Uredili smo podporni sklad za odpovedana šolska potovanja in šolske prireditve, da
bi podprli starše in vzgojne upravičence pri kritju nepovrnjenih storno stroškov. In pripravili
smo model za izvedbo mature in zaključnih izpitov v času korone.
Šola pa je bistveno več kot samo kraj učenja. Prav tako pomembni so socialni stiki in
prijateljstva, ki obstajajo v razredih, je srečavanje otrok in mladih z osebo učiteljice oz.
učitelja. Zaradi tega je odprtje šol za našo družbo pomembno.
Od začetka aprila opažamo stabiliziranje števila okužb. Na mnogih področjih javnega in
gospodarskega življenja se sedaj preizkuša vzpostaviti novo normalnost in spet začeti z
delom. Po temeljiti presoji in po uskaditvi z zveznim kanclerjem in ministrom za zdravje je
sedaj čas, da naredimo na področju šolstva naslednji korak.
Za to smo razvili jasno strategijo, ki sloni na naslednjih osnovnih točkah:

•

Šole se ne odprejo vse istočasno.
o Šole odpremo najprej za starejše, ki potrebujejo zaključek. Od 4. 5. se vrnejo
maturantke in maturanti ter vse učenke in učenci zaključnih razredov na
področju poklicnega izobraževanja.
o Drugo etapo načrtujemo za 18. 5. Gre za vse med 6. in 14. letom starosti, torej
za ljudske šole, nižje stopnje gimnazij, nove srednje šole in posebne šole.
o Če bo vse potekalo v redu, sledi tretja etapa odpiranja šol 3. 6. Tedaj sledijo
politehnični letniki, višja stopnja gimnazij in poklicnoizobraževalne srednje in
višje šole.

Druga in tretja etapa se začenjata v petek – s konferenco učiteljskega zbora, da se dobro
pripravi začetek šole za učenke in učence v tednu navrh.
•

Šola se organizira po naslednjih petih načelih:

1. razredčenje z delom v izmenah
2. učna snov: manj je več
3. ocenjevanje z občutkom
4. upoštevanje higienskih določil
5. izjeme za posebne skupine oseb
Naprosil sem ravnateljice in ravnatelje šol, da opravijo razdelitev dela v izmenah
•

za učenke in učence ljudskih šol, NSŠ in nižje stopnje gimnazije do 4. maja in

•

za druge učenke in učence do 15. maja.

Tako imate čas, da organizirate delovni vsakdanjik in se pripravite v družini na nove danosti.
Vse nadaljnje informacije vam neposredno posreduje šola vašega otroka.
Za vse učenke in učence, ki pridejo v šolo, bomo ob postopnem aktiviranju šol skrbeli za
upoštevanje strogih higienskih predpisov. Če pa za svojega otroka zaradi skrbi glede
njegovega zdravja ne bi želeli, da se vrne v šolo, velja kot opravičen od pouka. Prosim, da o
tem informirate vodstvo šole ali razredničarko/razrednika, vaš otrok lahko potem obdela
učno snov od doma.
Vemo, da je ta – ozka – pot rezultat tehtanja med zavarovanjem zdravja in dolžnostjo
zagotoviti izobraževalne in poklicne možnosti naših otrok in mladih srednje- in dolgoročno.
Pomagajte prosim tudi vi, da bo ta pot uspešna.
Želim vam in vaši družini vse dobro. Skupno nam bo uspelo, da bomo otroke in mlade kljub
koronakrizi dobro pripravili na prihodnost.
S prijaznimi pozdravi
vaš

univ. prof. dr. Heinz Faßmann
zvezni minister za izobraževanje, znanost in raziskovanje

