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Spoštovani starši. 
 
V ponedeljek, 9. 11. 2020, začnemo za vse naše učence s poukom na daljavo. 
Pouk bo potekal po prilagojenem urniku, kar so priporočali tudi na ZRSŠ. 
 
Za razredno stopnjo to pomeni, da bodo učenci imeli eno konferenco dnevno (en predmet na dan), 
učiteljice bodo lahko po potrebi učence razdelile tudi v manjše skupine za lažje delo. 
Izjema so ure angleščine in ure neobveznih izbirnih predmtov v 2. triadi. 
Pouk bo potekal fleksibilno, kar bo razbremenilo tudi vas – starše. 
Pri delu bodo učenci uporabljali spletne učilnice (Moodle), kjer bo naložena učna snov in naloge in 
Microsoft Teamse za videokonference. 
E–pošto bodo učitelji uporabljali za splošno komunikacijo z vami. 
Učitelji bodo gradiva smiselno izbirali, saj se vsi zavedamo, da starši ne morete nadomestiti učitelja. 
Na prvih videokonferencah bodo učitelji učencem predstavili potek in način dela na daljavo in jih 
pripravili na strukturirano delo na daljavo. Na začetku pričakujemo pomoč staršev predvsem pri 
usvajanju “tehnične” rutine oz. pomoči pri dostopanju do zahtevanih učnih okolij, ki pa se jo bodo 
učenci v prihajajočem tednu hitro naučili. Na to smo jih pripravili tudi v šoli. 
Naloge bodo smiselno prilagajali, tako da bo obseg prilagojen zmožnostim in starosti učencem. Navodila 
za delo bodo jasna in kratka, da jih bodo razumeli vsi učenci; na ta način bodo lahko pri delu kar se da 
samostojni, starši pa jim boste občasno nudili podporo pri delu, ki jo svojim otrokom nudite tudi sicer. 
V urniku bodo tudi vodene ure športa, da bodo učenci ohranjali tudi fizično kondicijo. 
Ocenjevanja znanja v prihajojčem tednu ne bo, saj bodo učitelji preko usvajanja učne snovi ali 
ponavljanja učence navadili na delo na daljavo. 
Da pa bo vse  lažje, vas bodo razredničarke 1. triade povabile na uvodni roditeljski sestanek. O tem vas 
bodo obvestile same. 
 
Za učence predmetne stopnje bo pouk na daljavo potekal kot v tednu pred jesenskimi počitnicami. 
Učencem bo na voljo tudi dopolnilni pouk, ki bo vpisan v urnik videokonferenc. 
V prihajajočem tednu ocenjevanja znanja ne bo. Učitelji pa lahko znanje preverjajo, da jih vpeljejo nazaj 
v šolsko delo. 
 
Vsa navodila za delo bodo učitelji objavili do nedelje zvečer v spletnih učilnicah in Microsoft Teamsih. 
Vsa dodatna pojasnila za delo na daljavo, povezave do urnikov … pa bodo objavljena v nedeljo zvečer. 
 
Tudi na daljavo bodo učenci z učnimi težavami deležni učne pomoči. O tem boste starši obveščeni v 
posebnem dopisu. Dodeljeni učitelji za učno pomoč bodo kontkaktirali starše in učence ter se dogovorili 
za urnik in način dela. 
 
V šoli bomo  poskrbeli za kosilo za učence, ki imajo subvencionirano prehrano. O tem boste starši 
obveščeni z posebnim dopisom. 
 
Govorilne ure v mesecu novembru bodo potekale: 
1.–3. razred: 11. 11. 2020 
4. in 5. razred: 12. 11. 2020 



 

 

6.–9. razred: 19. 11. 2020 
Na govorilne ure se prijavite na način kot ste to storili v mesecu oktobru. 
 
Najbrž se bo pri katerih starših pojavila tudi težava glede varstva otrok.  
S strani Ministrstva za šolstvo smo prejeli informacijo v okrožnici, da se varstvo otrok do vključno 5. 
razreda lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate starši  obvestiti 
delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku 
uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi 
obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile 
(tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 152/20). 
Če potrebujte  potrdilo s strani šole, me obvestite preko e-pošte. 
 
V času dela na daljavo bo spremenjen tudi poslovni čas šole. V primeru, da potrebujete kakšne 
informacije, dokumente ipd. lahko pokličete v tajništvo šole v času od 8.30 – 13.00 ure. 
 
Če se bo pri kateri družini še pojavila potreba po računalniški opremi, o tem obvestite ravnateljico šole. 
V primeru tehničnih težav se obrnite na našo računalničarko, gospo Majo Mujkić: 
maja.mujkic@gmail.com 
 
Vsi se zavedamo, da delo na daljavo ne more nadomestitite dela v šoli/učilnicah. Smo se pa iz izkušenj iz 
dela na daljavo v spomladanskem času veliko naučili tudi mi. Vse to smo smiselno vpeljali v naše 
priprave v mesecu avgustu, smisleno pa smo uporabili tudi “karantenske izkušnje” posameznih razredov, 
tako, da smo na delo na daljavo pripravljeni. 
 
Lahko, da se bodo pojavile tehnične težave in preobremenjenost strežnikov, povezav …, saj bo delo na 
daljavo izvajala cela Slovenija, zato vas prosim za strpnost in razumevanje. 
 
Vse skupaj pa pozivam, da še naprej upoštevamo ukrepe in priporočila zdravstvene stroke, da se bomo 
lahko čim prej zdravi vrnili v šolo. 
Ravnajmo odgovorno, ostanimo zdravi!      
 
Za dodatna pojasnila ali informacije pa smo vam vedno na voljo. 
 
 
Miren in umirjen teden vam želimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


