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Spoštovani starši. 
 
Kot ste bili obveščeni, je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev 
in obvladovanje epidemije COVID-19. Z novim odlokom je do vključno 18. januarja 2021 podaljšan 
trenutno veljavni Odlok. To pa pomeni, da se izobraževanje na daljavo izvaja tudi v tednu od 11. 1. 2021 
do vključno 18. 1. 2021.  
 
Na srečanju predstavnikov vlade, šolstva in zdravstva, ki je bilo v sredo, 6. 1. 2021, je bilo s strani vlade 
povedano, da bo vračanje otrok v šolo postopno, kar pomeni, da se bo najprej vrnila 1. triada in nato z 
zamiki oz. postopno še 2. in nato 3. triada. 
 
Učitelji bodo do sredine tega meseca na osnovi dosedanjega dela pripravlili analizo dela na daljavo z 
učenci, ki bo podlaga za delo v šoli oz. po potrebi tudi za nadaljnje delo na daljavo (predvsem za 2. in 3. 
triado, ki se bosta še nekaj časa šolali na daljavo). 
 
Hkrati bodo pripravili načrt ocenjevanja, tudi na daljavo, da učenci, glede na podaljševanje šolanja na 
daljavo, ob povratku v šolo ne bodo preobremenjeni s pridobivanjem vseh ocen. 
Ocenjevanje bomo smiselno razporedili tako v času na daljavo kot tudi za ocenjevanje v šoli. Posebej 
pozorni pa bomo na urnik ocenjevanja za učence s posebnimi potrebami (na njih bomo še posebej 
pozorni - kaj in kako je smiselno ocenjevati na daljavo in kaj bomo ocenjevali v šoli). Seveda pa bomo ob 
tem načrtovanju upoštevali tudi vsa priporočila in smernice Zavoda za šolstvo, katere bodo prav gotovo 
pripravili. 
 
Glede na odlok Vlade, ki bo vezan na ukrepe po 18. 1. 2021, pa bomo organizirali tudi roditeljske 
sestanke, na katerih bodo razredniki predstavili potek dela do konca šolskega leta. 
 
Kar se tiče dela v prihodnjem tednu, bodo učitelji do nedelje zvečer v spletne učilnice naložili gradivo in 
navodila za delo, prav tako bo na spletni strani šole objavljen urnik videokonferenc. 
 
V mesecu januarju organizirane tudi govorilne ure na daljavo in sicer: 

- 4. In 5. razred: 14. 1. 2021 
- 6.-9.razred: 21. 1. 2021  

 
Upam, da bomo čimprej “iztirili” iz tirnic, na katerih smo nekateri že od sredine oktobra, nekateri pa od 
novembra 2020 dalje in da se res postopno vsi skupaj vidimo v naši zeleni hiški. 
 
Ne glede na to, da si vsi želimo, da se učenci vrnejo v šolo in da šolanje poteka v šoli, pa se bomo vseeno 
še naprej trdili , da bo delo na daljavo še naprej potekalo optimalno, kar se vsi maksimalno trudimo, 
vključno z vami, spoštvani starši. Vaš trud pri delu z vašimi otroki doma resnično cenimo. 
 
Lep in miren zasnežen vikend.  
 
Lorieta Pečoler, ravnateljica 
 


