V Kamniku, 15. 5. 2020

ZADEVA: OBVESTILO O ZAČETKU IZVAJANJA DEJAVNOSTI V CIRIUS KAMNIK
Spoštovani starši in skrbniki,
čas izrednih razmer je velika preizkušnja za vse nas, zahteva veliko naporov in odrekanj. Čeprav je bil
včeraj s strani vlade RS razglašen konec epidemije in s tem izrednih razmer, moramo na področju
šolstva še naprej dosledno spoštovati vse preventivne in zaščitne varnostne ukrepe za preprečitev
okužb.
V preteklem obdobju smo vas o morebitnem odprtju našega Centra redko obveščali, saj tudi sami
nismo imeli konkretnih informacij, te so bile celo kontradiktorne. Kot ste tudi sami opazili, je bila in še
vedno je na področju informiranja v zvezi s šolstvom velika neusklajenost.
Po prejemu zadnje okrožnice MIZŠ 12. 5. 2020 o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v programih za
otroke s posebnimi potrebami, po dogovorih na sestankih s predstavniki Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (NIJZ), Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
11. 5. in 13. 5. 2020 in po včerajšnji videokonferenci s predstavniki NIJZ, ZRSŠ, MIZŠ in zavodov za
otroke s posebnimi potrebami vam lahko posredujemo naslednje informacije, ki se bodo tekom
današnjega dne in vikenda še vedno lahko nekoliko modificirale:
ZDRAVSTVENO STANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV V CIRIUS KAMNIK
Glede na zahtevno in krhko zdravstveno stanje naših otrok in mladostnikov (v nadaljevanju OM) je pri
vseh dejavnostih našega Centra na prvem mestu zaščita njihovega zdravja in tudi življenj. Po
objavljenem seznamu tveganih obolenj OM v povezavi s koronavirusom Razširjenega strokovnega
kolegija za pediatrijo imamo v Centru kar 65 % OM, ki bi v primeru okužbe s koronavirusom, bolezen
bistveno težje prebolevali in bili bolj ogroženi od drugih, od tega jih je 80 % v osnovni šoli in 50 % v
srednji šoli. Smo edini vzgojno-izobraževalni zavod v državi s tako stopnjo zdravstvene ogroženosti OM,
zato je NIJZ izredno previden pri pripravi higienskih in zdravstvenih priporočil posebej za naš Center.
Zdravstveno stanje naših OM in skrb za preprečevanje okužbe s koronavirusom zato v nadaljevanju
narekujeta tudi obseg in način izvedbe vzgojno-izobraževalne in zdravstvene dejavnosti.
POSTOPNO IN ZELO OMEJENO ODPRTJE CENTRA
Zaradi zahtevne zdravstvene situacije in v izogib ogrožanja zdravja in življenj naših OM, se Center odpira
v zelo omejenem obsegu in postopoma, kar pomeni, da večina OM še vedno ostaja doma in ne bodo
prisotni v Centru. Pouk se bo, kot do sedaj, izvajal na daljavo. Edina izjema so OM, ki zaradi
zdravstvenega stanja potrebujejo dodatno podporo pri izpolnjevanju šolskih obveznosti.
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Predvidevamo, da bomo s postopnim in zelo omejenim odprtjem Centra in okrnjeno izvedbo dejavnosti
začeli že prihodnji teden, najverjetneje pa 25. 5. 2020.
DEJAVNOSTI, KI JIH BOMO IZVAJALI
Za OM, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo dodatno podporo pri izpolnjevanju šolskih
obveznosti, bomo v Centru izvajali medicinsko rehabilitacijo enkrat ali največ dvakrat na teden za
posameznega OM. Obenem bomo za te OM izvajali tudi vzgojne dejavnosti v dnevni obliki
usposabljanja. Postopoma bomo, v kolikor bodo to dopuščale možnosti in po dogovoru z NIJZ, naše
dejavnosti razširjali na področju vzgojnih dejavnosti v domu. Pouk bo do konca šolskega leta za vse OM
in vse programe na osnovni šoli in srednji šoli predvidoma potekal na daljavo. Izjema so OM zadnjih
letnikov srednje šole, ki opravljajo zaključne izpite in poklicno maturo. Ti bodo izpite (pisne in ustne)
opravljali v Centru. Priprava na zaključne izpite bo potekala na daljavo z možnimi individualnimi
konzultacijami. Vse dejavnosti bomo opravljali v skladu s strogimi higienskimi in zdravstvenimi
priporočili NIJZ. Ta naj bi bila pripravljena danes.
Spoštovani starši in skrbniki, zavedamo se, da marsikdo od vas z obvestilom ne bo zadovoljen, saj ste
pričakovali odprtje Centra v celotnem obsegu. Vemo, da imate svoje službene in druge obveznosti in
da ste po devetih tednih izrednih razmer tudi psihično in fizično izčrpani. Razumemo vas. Prosimo vas,
da tudi vi razumete nas in vse pristojne (NIJZ, ZRSŠ, MIZŠ), ki smo/so se tako odločili. Zdravje in življenja
naših zdravstveno izredno ogroženih OM so na prvem mestu, zato želimo te razmere predvsem
preživeti in obenem izvajati vzgojno-izobraževalne in zdravstvene dejavnosti čim bolj kakovostno glede
na razmere.
Seveda vas bomo o vseh novih informacijah sprotno obveščali.
Ostanimo zdravi.
Direktor CIRIUS Kamnik:
Goran Pavlič

2

