
POZITIVNI ODZIVI STARŠEV NAŠIH UČENCEV 

 

1. 

Spoštovana gospa ravnateljica, 

 

časi so neizprosni. Ne bi bila v teh mesecih v vlogi ravnateljev. Zagotovo si pa upam trditi, da ste ena 

izmed tistih vodij, ki ste vse te mesece, z nami starši, vodili zelo konstruktivno, spodbudno, 

povezojočo in strpno komunikacijo z zavedanjem, da brez sodelovanja ne bo šlo in da prav vsako 

življenje šteje! V teh "medicinskih" časih, ste ohranili pedagoško zavest in delovanje.  

Za to sem vam hvaležna. Srčno upam, da še najdete nekje v petah energijo, da uspešno popeljete 

šolo skozi ta vihar. Kdo, če ne pedagoški delavci, so gonilo razvoja družbe? Kdo, če ne pedagoški 

delavci, so poklicani, da so zgled za zdravo in humano družbo? 

Pogumno in vztrajno nadaljujte z zastavljeno vizijo. 

 

2. 

Spoštovana gospa ravnateljica! 

Ste v zelo neprijetni situaciji in verjamem, da je zelo težko. Vendar vedite, da nas je veliko 

staršev, ki pa situacijo zelo razumemo in ki spoštujemo in se zavedamo vaše požrtvovalnosti 

in komunikacije, ki je bila vedno dvosmerna. Kakor tudi razumemo učitelje, ki so zraven Vas 

postavljeni v neprijeten položaj. Zavedamo se, da so nekatere stvari nerazumljive in tudi 

nesmiselne, vendar tudi vemo, da šola ni prostor, kjer bi o teh stvareh razpravljali ali jih 

reševali. 

Kljub žaljivkam in grožnjam, ki ste jin nažalost prejeli s strani nekaterih staršev, se nas 

vseeno tudi veliko zaveda, da je v tej situaciji potrebno stopiti skupaj in se obnašati tudi 

družbeno odgovorno. Zato Vam samo želim sporočiti, da se zavedamo, da plovemo v 

skupnem morju in da imate našo podporo in vedite, da nas ni malo takšnih, ki ne razumemo 

teh pisem, groženj in žaljivk in jih seveda tudi ostro obsojamo. Ugotavljam, da se očitno ne 

zavedajo, da si tega niste izmislili Vi. 

Želim Vam vse dobro. 

3. 

Spoštovana gospa ravnateljica. Zahvaljujem se vam za res redno, temeljito in izredno 

spoštljivo komunikacijo z nami, starši, ki si tega občasno morda niti ne zaslužimo. 

Časi so res nori, vsak po svoje se soočamo s stiskami, nismo pa dovolj veliki, da bi razumeli, 

da z žaljivkami, norčevanjem in celo grožnjami drug drugemu popolnoma nič ne doprinesemo 

k temu, da bi se karkoli prej ali bolje rešilo. Mnogi starši podpiramo vaše delo in delo 

učiteljev in drugih delavcev šole, ki se z vsemi močmi trudijo, da šole ostanejo odprte. Vse 

dobro,  



4. 

Spoštovana gospa ravnateljica, 
 
ob branju vašega obvestila, Vam želim sporočiti, da je ogromno staršev, ki vas razume, razume 
situacijo Covid in da so enostavno določeni ukrepi nujno potrebni. Problem je le, da smo vsi mi tiho, 
ne pišemo grozilnih sporočil, ne posegamo v delo učiteljev in šole, ne združujemo se v skupine, ne 
pišemo po FB....  
Če bi bili ljudje bolj odgovorni, bi bil trenutni svet nas in naših otrok lepši in prijaznejši. 
Želim vam mirni ravnateljevanje in vse dobro. 
 
5. 

Spoštovana gospa ravnateljia! 

Vsaka vam čast, da lahko delujete v teh "groznih" in čudnih časih. Z moje strani vse 
pohvale, da se tako trudite, da so naši otroci sploh še lahko prisotni v živo pri pouku. 
Pri vašem delu vas podpiram in želim, da se te razmere čimprej končajo. Mislim, da 
si zaslužite, da vas nekdo tudi pohvali, zato sem se odločila, da vam napišem tudi 
kakšno besedo vzpodbude. 

Moj otrok se testira že od lanskega šolskega leta in v tem sploh ne vidim nič slabega. 
Imam tudi predlog, kako to kontrolirati, če bi se otroci še naprej testirali doma. 
Mogoče pa prav pride. Teste bi še naprej lahko delali doma. V šolo bi morali prinesti 
testno ploščico, na kateri bi spodaj napisali svoje ime, razred in datum opravljenja 
testa z alkoholnim flumastrom. To bi potem oddali. Brez tega ne bi bilo vstopa v 
prostore šole, če je testiranje obvezno. Učitelje bi se s tem zelo razbremenilo. 

Hvala vam za vaš trud! 

LP 
 

6. 

Lep pozdrav.  

 

Vaš mail je dal marsikomu kaj mislit in prav je tako. Vi ste zdaj najbolj na tnalu in ljudje zlivajo svojo 

gnev nad vas in to čisto po nepotrebnem. Res ne bi bil rad v vaši koži. Sam poskušam svoj razred 

in  brzdat kolikor se da a vedno se najdejo cvetke, ki želijo biti nad sistemom.  

Imate mojo -našo podporo, ni vse tak črno kot se na prvo zdi.  Skupaj bomo premagaali vse te 

nepotrebne pritiske posameznikov, ki delajo vse na svojo pest in za slabo naši otrok.  

 

Pogumno naprej!! 

7. 



Pozdravljeni! 

V množici sporočil, ki jih dobivate te dni, bi vam želela zgolj sporočiti, da sočustvujem z 

vami, ker v teh časih biti ravnatelj ni enostavno. Kljub vsemu vam želim lep dan in miren 

vikend, ter vse dobro. 

Lep pozdrav, 

8. 

Pozdravljeni, 

Ker smo starši zelo različnih mnenj glede trenutne situacije, bi želela povdarit, da si zaslužite 

veliko spoštovanje vsi v tej "prosveta- covid" sceni, saj ste na ogromnem udaru slabe volje, 

obsojanj, itd. Zato bi bilo odlično, da vsaj enkrat razumemo, da smo vsi deležni pritiskov, 

kateri se izvajajo in s tem žal večina pozablja, da smo slab vzor svojim otrokom! Želim pa si, 

verjetno tako kot vsi, da ta agonija res kmalu mine. 

Lep pozdrav 

9. 

Spoštovana gospa ravnateljica, 

 

V teh časih kot, smo bi vam rada namenila nekaj besed spodbude. 

Res je da, so čudni časi katerih vsi ne razumejo/mo ampak, ste oseba z veliko začetnico. 

Sprašujem se kaj, se dogaja z nami z vsemi. 

Sprašujem se ali so vsi pozabili odnos človek do sočloveka. Je res mogoče, da so pozabili vsa leta 

truda, razdajanja, toplih besed, uresničenih dejanj in vsega kar ste naredili za šolo tako ljudski vrt Ptuj 

kot podružnico Grajena. 

Virus je prišel med nas, nas razdelil, ujezil, nam dal naloge. 

Res je pa vendar je le virus, ki je minljiv. 

Je bila šola v strahu pred virusom. 

Bila je šola na daljavo, katere se večina staršev nočemo niti spomniti kako težko nam je bilo. 

A kot vidim so večina pozabili. 

Nimam možnosti, da otroka šolam od doma niti si ne želim, saj sta dva in težko je bilo že prvič. 

Naučila sem jih kako se pravilno nosi maska, kako se skrbi za distanco ( razdaljo med sošolci) in tudi 

sedaj jih učim kako se testirajo. 

Ves svoj trud bom vložila v to da se moja otroka varno počutita v šoli in se tudi zavedam, da bo varno 

poskrbljeno za njih. 

Ni težava v maskah, testih pri otrocih , težava je pri starših. 



Sprejmimo in bodimo strpni. 

Strpni, ja te besede pa že dolgo ni bilo. Res je vprašajmo se sami sebe, kako je bilo ko so bili otroki 

doma? 

Eni so imeli možnost, da je vsaj eden od staršev zraven. Spet drugi so bili prepuščeni sami sebi. 

V šoli ne da imajo samo pouk, otroci imajo v šoli vse(prehrano, topli prostor, varnost, druženje,..) mar 

ste na vse to dragi starši pozabili. Na minute ko smo bili v službi kaj se dogaja doma, dela nalogo, je 

kaj jedel,... Ko so v šoli ne pomislimo na to saj zaupamo kadru šole. 

No in tudi sedaj zaupajmo vsem tem zadevam maskam, testom in potrpimo malo. 

Je pa res o čem sedaj razmišljam moji otroci bodo testirani, spoštovali bodo nošenje maske, 

spoštovali dobo distanco pa vendar ne bodo varni. 

Zakaj? Zato, ker drugi ne bodo upoštevali vseh navodil. Zato vas prosim naj vsi ti, ki se nočejo testirati 

in ne spoštovati kar se mora naj svoje otroke obdržijo doma. 

 

Želim vam in tudi nam staršem, da se potrudimo in skupaj dokažemo da zmoremo proti virusu. 

 

Stojimo z vami zavedajte se tega, da niste sami. 

 

 


