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НАСТАВНИЦИ ИЗЛОЖЕНИ КАО ГЛИНЕНИ ГОЛУБОВИ

Сваки наставник ових дана на радно место, односно школу, полази са великом зебњом
и страхом. Свакодневно, прва информација коју наставници чују када дођу у школу, је да
је тог дана толико и толико колега и ученика заражено вирусом корона. У појединим
школама је заражено и преко двадесет наставника. Међу зараженим има и директора, а
један директор београдске средње школе је на кисеонику и његово стање је јако лоше. И
поред овакве ситуације, премијерка Ана Брнабић тврди да је апсолутно зато да школе
наставе да раде, да нема затварања школа и да су деца најбезбеднија у школама.
- Ја сам за то да нема затварања школа, јер сам убеђена да су деца најбезбеднија у
школама - рекла је Ана Брнабић.
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Она, међутим, ниједном једином речју није споменула наставнике, нити је изнела
податак да је све више и више професора заражено корона вирусом, као и да је у
појединим школама број заражених наставника толики да је доведено у питање и
нормално одржавање наставе. Због великог броја заражених наставника тешко је
направити распоред. У једној средњој стручној школи заражени су скоро сви наставници
практичне наставе па се поставља питање како одржавати овај вид наставе која је у
средњим стручним школама најбитнија.
Уважена председнице Владе, лепо је мислити на будућност Србије, али треба мислити и
на оне људе који дају велики допринос образовно-васпитном раду. Без занатлија и
техничара нема привреде, а самим тим ни друштва и државе.
Форум средњих стручних школа сумња да се не износе тачни подаци о броју заражених
у школама, а посебно им „боде“ очи што Кризни штаб не саопштава колико је заражених
наставника. Тражимо транспарентност и захтевамо да се наведе тачан број заражених
наставника и у којим школама је колико професора и колико ђака заражено вирусом
корона. Такође тражимо и да сви руководећи кадрови који крију и износе лажне податке
и на тај начин обмањују јавност и шире неморал, буду смењени.
Сматрамо да Влада и Министарство просвете не цене у довољној мери запослене у
школама. Овакав закључак произилази из чињенице да се не саопштавају прави подаци
о броју заражених наставника иако је то врло лако утврдити и саопштити.
Велики број наставника има хроничне болести. Просечна старост наставника је преко 51
године и они спадају у најугроженији део становништва. Да вас подсетимо господо из
Владе да је својевремено због обичног грипа распуст био продужаван и по две недеље.
Сада када смо у ситуацији пандемије, када је у појединим школама заражено 20 до 30
одсто наставног кадра, ви забијате главу у песак и не реагујете. Зато апелујемо да се
одреагује што хитније и да оне школе у којима је заражен велики број наставника одмах
пређу на онлајн наставу.
Здрави наставници, квалитетна настава, добри ученици.
У Београду,
17. 11. 2020. год.
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С Поштовањем,
Милорад Антић-Председник ФССШБ
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