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U Zagrebu, 22. prosinca 2017.  

Očitovanje na otvoreno pismo roditelja učenika OŠ Zapruđe 

Poštovani, 

pismo koje je jučer roditelj jednog našeg učenika odaslao na 29 adresa u potpunosti nas je ogorčilo te 

kao Učiteljsko vijeće Osnovne škole Zapruđe, zajedno s ravnateljicom Škole želimo javno odgovoriti 

na njega, budući da je iznesen čitav niz neistinitih tvrdnji kojima se naša škola bez osnove ocrnjuje. 

Božićni sajam koji je jučer održan u našoj školi događaj je za koji su se vrijedno tjednima pripremali 

učitelji i učenici naše škole. Na sajmu su učenici mogli uz simboličan iznos prodati različite božićne 

ukrase koje su izradili u školi ili kod kuće, sa svojim roditeljima, te na taj način skupiti novac za 

humanitarne svrhe. Sajam je protekao u vrlo lijepom ozračju te su i učenici, i učitelji, i roditelji i drugi 

posjetitelji izrazili zadovoljstvo sudjelovanjem u njemu.  

Na sajmu se moglo vidjeti različitih blagdanskih motiva, od kojih su mnogi bili upravo vjerski, te su i 

vjeroučiteljice aktivno sudjelovale u izradi ukrasa za Božićni sajam, zajedno s djecom. Na satima 

vjeronauka izrađivali su se isključivo ukrasi i čestitke s vjerskim motivima, a na satima razrednog 

odjela i likovne kulture, čestitke i ukrasi različitih motiva. Budući da u navedenom razredu trećina 

učenika pripada drugim vjeroispovijestima ili se deklariraju kao ateisti, razrednica nije navela vjerske 

motive kao obvezne, međutim niti u kojem trenutku djeci nije bilo zabranjeno izraditi ukrase vjerskih 

motiva. Štoviše, izrađene ukrasne vrećice ponijeli su kućama te je razrednica uputila učenike neka 

njihovi roditelji odluče jesu li primjerene za prodaju na izložbi. Slika koju je otac u prilogu poslao 

upravo je crtež koji je izradilo njegovo dijete. Prilažemo primjer slike koju je izradilo jedno drugo 

dijete, a na kojemu je vidljiv vjerski motiv (Marija s Isusom, anđeo). Na satu likovne kulture uopće 

nije niti bilo razgovora o motivima jer su bili slobodni, te je u potpunosti neistinita svaka tvrdnja 

vezana uz likovnu kulturu. 

Odgovorno tvrdimo kako se niti jednom djetetu u Osnovnoj školi Zapruđe ne brani izražavanje 

vjerskih, kao niti ostalih uvjerenja te se ograđujemo od svih optužbi koje navodi roditelj. 

Smatramo kako je navedeni roditelj ili potpuno dezinformiran o događanjima u školi ili ih namjerno 

krivo interpretira. 

Ravnateljica i Učiteljsko vijeće OŠ Zapruđe  


