
 

 

Dunaj, 14. 11. 2020  

 

Dragi starši, vzgojne upravičenke in vzgojni upravičenci! 

 

Razvoj okužb s COVID-19 je privedel do tega, da je ponovno potrebna stroga ustavitev 

življenja v Avstriji. Da more zdravstveni sistem nadalje delovati in zagotoviti oskrbo ljudi v 

bolnišnicah, morajo vsa področja družbe prispevati svoje: trgovine je spet treba zapreti, 

uslug, kot je termin pri frizerki ali frizerju, se ne sme več opraviti, stike v javnem prostoru in v 

podjetjih je treba omejiti s čim več delom od doma.  

Tudi šolo prizadenejo ti ukrepi. 

Od torka, 17. novembra 2020, se izvaja na ljudskih šolah, srednjih šolah, nižjih stopnjah 

gimnazij in politehničnih šolah samo še omejeno delovanje z učnim spremstvom. Vsi otroci 

in mladi, ki jih je mogoče oskrbeti doma in ki nimajo potrebe po posebnem pospeševanju, 

naj tudi dejansko ostanejo doma. 

Posebej pomembno zame je, da dobro skrbimo za tiste otroke in mlade, ki se v posameznih 

predmetih težje učijo ali potrebujejo posebno pospeševanje. Učiteljice in učitelji jih bodo 

aktivno pozvali priti v šolo, da ne bi nastal zaostanek pri učenju in ne bi izgubili povezave z 

učnim napredkom v razredu.  

Od ponedeljka, 7 decembra, se spet začenja navadni šolski vsakdanjik.  

Lahko pomembno prispevate k temu, da ima zaustavitev zaželeni učinek: prosim, omejite v 

tem času svoje osebne stike, in prosim, pustite svoje otroke po možnosti tudi v prostem 

času pri sebi doma, tudi če to za vse ni enostavno in predstavlja predvsem za mlade 

obremenitev. 

V prilogi najdete nasvete in napotke, da lahko uspešno oblikujete te tri tedne šolanja doma. 

En napotek pa je zame posebno pomemben: če vi ali vaši otroci doma sploh ne zdržite več, 

  



 

 

 potem pošljite svojega otroka najbolje začasno spet v šolo. En ali dva dneva sta že velika 

razbremenitev. 

Vse podrobnejše informacije o šolanju na daljavo in o prijavi za učno spremstvo oz. učne 

postaje v šoli dobite neposredno od vaše šole.  

Želim vam in vaši družini vse dobro v teh težavnih časih!  

Vaš 

 

 

Heinz Faßmann  

zvezni minister za izobraževanje, znanost in raziskovanje 


