
 
 
Spoštovani starši, spoštovani vzgojni upravičenci, 

obračam se na vas z neobičajnim pozivom. Ni treba, da vas obveščam o koronavirusu (Covid-
19) – to počnejo v obširnem obsegu že mediji. 

Moja pozornost velja predvsem otrokom in družinam. Naše učence in učenke ter dijake in 
dijakinje želim na eni strani zaščititi, na drugi strani pa bi želel, da vsaj približno obdržimo 
normalno življenje, a zato potrebujem vašo pomoč in podporo. 

Zvezna vlada je včeraj razglasila različne ukrepe za zajezitev koronavirusa, ki veljajo posebej 
za šolstvo. Ti ukrepi so namenjeni predvsem obvarovanju oseb, ki imajo povečano tveganje, 
da hudo zbolijo zaradi koronavirusa. Navedeni ukrepi pa lahko postanejo učinkoviti v polnem 
obsegu šele, če si bomo vsi prizadevali za enake cilje. 

Do začetka velikonočnih počitnic bi vas, odvisno od starosti vašega otroka, prosil za 
naslednje: 

- Če je vaš otrok učenec v osnovni šoli, novi srednji šoli (NMS) ali v nižji gimnaziji ali 
posebni šoli, od srede, 18. marca 2020, do začetka velikonočnih počitnic nima 
regularnega pouka. Če je mogoče, vas prosimo, da organizirate varstvo doma. Če to 
ni mogoče (če ste zaposleni v kritičnem sektorju, posebej v zdravstvu, na področju 
varnosti, v živilski trgovini ali pri prometni infrastrukturi ali če ste enostarševska 
družina), vaš otrok lahko še naprej hodi v šolo. Tam bo lahko opravil vaje in utrjeval 
tudi učne vsebine. 

- Če je vaš otrok dijak na višji gimnaziji, v višji strokovni šoli ali v srednji strokovni šoli, v 
poklicni šoli oz. v zaključnem razredu osnovne šole (politehniški šoli), od ponedeljka, 
16. marca 2020, do začetka velikonočnih počitnic ne bo pouka. Vaš otrok naj od 
doma oz. doma ponavlja in utrjuje obravnavane učne vsebine. V ta namen bo šola 
vašemu otroku izročila učno gradivo tudi v digitalni obliki. Dvig tega gradiva oz. 
dokumentov je mogoč z upoštevanjem poostrenih higienskih predpisov. 

- Prosimo, da se izogibate temu, da bi varstvo prevzeli stari starši (posebej v rizični 
starosti od ok. 65 let), ker so to osebe, ki jih želimo po možnosti zaščititi. 

Na tem mestu vam zagotavljam, da vaš otrok ne bo zamudil usvajanja učne snovi, če ne bo v 
tem obdobju hodil v šolo. Tam se bo utrjevala in ponavljala samo učna snov, ki se je že 
obravnavala. 

Če imate še kako vprašanje, vas prosimo, da se obrnete neposredno na vašo šolo. Tam so 
učitelji še zmeraj na delovnem mestu in se trudijo obvladovati izredni položaj. 



 

Z odločitvijo, da zavestno zmanjšate osebne stike, boste pomembno prispevali k temu, da 
bodo ljudje v vašem osebnem okolju ostali zdravi. 

Verjemite mi, tudi meni je težko spremeniti navade, kot se to zdaj zahteva od nas vseh. Sam 
sem oče in dedek in vem, kaj pomenijo take spremembe za vsakdanje življenje vsake družine. 
Vendar sem prepričan, da moramo zdaj skupaj narediti ta pomemben korak za naše otroke 
in za vse ljudi. Lahko vam zagotovim, da se bomo skupaj z deželami in občinami, 
izobraževalnimi ustanovami in z vsemi drugimi službami z vsemi močmi trudili, da bomo 
naslednje tedne preživeli tako dobro kot je to mogoče! 

Glavne točke te ureditve so na vpogled v odloku o ukrepih izobraževalnega sektorja zaradi 
koronavirusa na naslovu www.bmbwf.gv.at/corona_info. Na tej povezavi boste našli tudi 
ažurne informacije o tej temi. 

Želim vam vse najboljše in se vam zahvaljujem za sodelovanje, 

vaš  

Heinz Faßmann 
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