
ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛЕ И ПРОБЛЕМИ "У НАЈАВИ", ПРЕПОРУКЕ "ЗАОБИШЛЕ" СПЕЦИЈАЛНЕ 

ШКОЛЕ 

 

Иако су поједини представници репрезентативних просветних синдиката тражили да се почетак 

школске године због коронавируса одложи за две недеље, Министарство просвете је тај предлог 

одбацило. Саопштили су да ће школа почети 1. септембра, јер су, како уверавају, обезбеђени сви 

услови. Међутим, наставници и професори упозоравају да је ситуација и даље критична. 

Како би почетак школске године био "под конац", ресорни министар Младен Шарчевић је заказао састанак 

са представницима просветних синдиката. Међутим, аргументе са њима није укрстио, јер се на састанку 

није појавио. Уместо њега, са синдикалцима су разговарали његови сарадници који су им пренели да 

министарство није променило став и да школска година креће по плану. 

"Наш циљ није да се крене у школу 1. септембра, него кад се крене да се иде у школу, ја мислим да би то 

требало да буде и циљ министарству, али очигледно су ту некако терминологије се посвађале, ако не и 

синдикат и министар, тако да нисмо се ништа договорили, јер никаквих конструктивних договора није ни 

могло бити", каже Јасна Јанковић из Уније синдиката просветних радника. 

А да ли су и који договори постигнути, из Министарства просвете у саопштењу нису прецизирали. 

"Представници Министарства просвете обавестили су на данашњем састанку представнике 

репрезентативних синдиката у области образовања да су се стекли сви потребни услови за несметан и 

безбедан почетак школске године на целој територији Србије. Представници синдиката су упознати и да 

је Министарство просвете обезбедило 10.000 визира који ће преко школских управа бити распоређени 

школама у Србији за наставнике и ученике који због здравствених проблема не могу да носе заштитне 

маске", наводи се из министарства. 

Да би препоруке министарства по питању безбедности морале да буду боље, сагласни су чланови 

Грађанског савета за кризне ситуације друштва "Кораци". Због тога су како кажу, објавили смернице и 

препоруке за рад у школама за време епидемије и позвали представнике власти да им се придруже у 

проналажењу најбољег решења за организовање наставе. 

"У сред златног доба нема довољно маски за децу, све време нам се говори да настава мора да прати 

трендове 21. века, онда се враћамо на један средњовековни модел рада", каже Весна Војводић Митровић, 

наставница српског језика. 

"Врло је јасно да у наредној школској години нема идеалних решења, да ни једна школа неће моћи да 

функционише по неком унапред задатом плану који је можда састављен у министарству и да ће свака 

школа бити један мали свет за себе и да ће на неки начин морати да налази решења за проблеме који ће 

вероватно стално да се појављују и да искачу", мишљења је Александар Бауцал, професор Филозофског 

факултета. 

Иако, школа није почела, проблема већ има. Дефектолог Тамара Васиљевић указује да је ресорно 

министарство у својим препорукама заобишло специјалне школе. Јер каже да је остало нејасно како ће у 

тим установама функсионисати настава и како ће се спроводити епидемиолошке мере. 

"Ви не можете детету са аутизмом ставити маску и очекивати да оно иако је прилагођено, иако је пар 

година провело у школској установи да се понаша нормално, вероватно ће реаговати страхом, тај страх 

изазива агресију, или аутоагресију и тако даље, морам да кажем да су специјалне школе пре две недеље 

послале министарству допис са питањима шта да радимо, али одговор нисмо добили", рекла је Тамара 

Васиљевић, дефектолог у специјалној школи. 

Представници друштва "Кораци" кажу и да би у школама требало да буду постављене дезобаријере и тунел 

за дезинфекцију, како би ђаци и наставници, сем ношења мсаки, добили додатну заштиту. 

 


