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Spoštovani starši. 
 
Tudi v prihodnjem tednu bo pouk potekal po urniku kot ga bodo učenci zapisanega v urniku 
videokonferenc. 
Učitelji bodo vse naloge v e-učilnice naložili do nedelje zvečer. 
Učiteljice za učno pomoč bodo še naprej izvajale dodatno strokovno pomoč za učence z učnimi 
težavami. 
 
Starše četrtih razredov obveščam, da je tabor na CŠOD zaradi epidemioloških razmer odpovedan. Več 
informacij o tem pa vam bodo podale razredničarke. Glede poračuna stroškov pa ste obvestilo že prejeli. 
 
Po predhodnih dogovorih se bodo tudi v prihodnjem tednu nadaljevala ocenjevanja pri posameznih 
predmetih, kjer je to smiselno in kjer so se učenci in učitelji za to dogovorili. 
Poskrbeli bomo, da bodo učenci lahko svoje šolske obveznosti kljub vsemu opravljali in da naloge ne 
bodo preobsežne. 
Ocenjevanja bodo učitelji zapisali tudi v e-Asistent. 
 
Iskreno pa se vam zahvaljujem za vsa spodbudna in pohvalna sporočila, ki jih posredujete tako šoli kot 
učiteljem, kar nam daje še dodatno motivacijo, da naše delo na daljavo samo še izboljšujemo. 
Hvala tudi, ker spodbujate otroke, da redno opravljajo svoje naloge, in ker jim večinoma zaupate, da to 
zmorejo sami; pri mlajših učencih pa seveda brez vas ne gre. In za to pomoč, ki jo opravljate poleg 
svojega rednega dela, smo vam iskreno hvaležni. 
Če pa ob tem opazite, da bi vaš otrok potreboval več učiteljeve pomoči, o tem nemudoma obvestite 
učitelja oz. razrednika. Za dodatno učno pomoč so nam na pomoč priskočili tudi študentje specialne 
pedagogike in razrednega pouka. 
 
V primeru, da zaradi vaših službenih in drugih obveznosti ne boste mogli svojim otrokom zagotoviti 
toplega obroka, še vedno velja povabilo, da lahko topli obrok naročite tudi na šoli. Prosim, da o tem 
obvestite našo vodjo prehrane, gospo Mojco Vidmar (e-pošta ali telefon). 
 
Podjetje Telekom je v sodelovanju z MOL šoli posredoval 10 brezplačnih kod za dostop do spleta – za 
primer, če to potrebujte. Katero območje te kode pokrivajo, si lahko gledate na spodnji sliki. Če kode 
potrebujete, mi prosim sporočite preko e-pošte. 
 
  
  



 

 

 
 
 
 
Tako vi kot mi v šoli se zavedamo in vemo, da delo na daljavo v nobenem segmentu ne more 
nadomestiti pouka v šoli in podajanja snovi v živo, zato si iskreno želimo, da se čimprej vidimo v šoli. 
 
Za vse nadaljnje informacije pa sem vam vedno na voljo. 
 
 
Lep in miren vikend vam želim ter ostanite zdravi. 
Lorieta Pečoler, ravnateljica 
 
 
 
 
 


