
Spoštovani starši, 

Vlada RS je podaljšala ukrepe za preprečevanje širjenja covid-19, posledično je ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport odločila, da se vsi učenci osnovne šole prihodnji teden šolajo na daljavo. 

Sprejeli so odločitev, za katero smo vsi upali, da je ne bodo. Zavedamo se namreč, kaj ta poteza pomeni 

za vse nas. 

V prihodnjem tednu bo torej potekal pouk na daljavo. V ponedeljek se bodo učenci srečali z 

razrednikom preko video povezave. Vsaka generacija se bo srečala ob določeni uri, tako, da bomo vsaj 

prvi dan preprečili istočasnost video srečanj, česar pa za v prihodnje ne moremo popolnoma zagotoviti. 

Naprošam vas, da se na to pripravite in prosim vas za razumevanje ob morebitnih zapletih. Uro srečanja 

bodo mlajši učenci prejeli preko vašega elektronskega naslova ali spletne učilnice, starejši pa preko 

svojega elektronskega naslova ali spletne učilnice.  

Za vsako komunikacijo veljajo določena pravila, kot tudi za komunikacijo preko video srečanj. Prilagam 

navodila, kako se obnašamo pri delu na daljavo. Preglejte jih prosim skupaj z otrokom in se tudi 

pogovorite o njih, predvsem pa, da jih pri delu na daljavo upoštevajo. 

Pouk bo potekal po prilagojenem  urniku. Na dan bo manj predmetov, kot je navadno na urniku, bodo 

pa trajali dalj časa. Urniki bodo objavljeni na spletni strani šole, preko katere se lahko dostopa do 

spletnih učilnic. Učitelji bodo pripravljali naloge, ki jih bodo lahko učenci v čim večji možni meri opravili 

sami. Vendar popolnoma brez vaše pomoči ne bo šlo. Predvsem pri učencih prve triade. Prosim vas za 

razumevanje in podporo. 

Zavedamo se težav, ki nas bodo spremljale. Veliko vas je, ki boste delali od doma. Težko je opravljati 

svoje redno delo, ob enem pa še poskrbeti za otroka/e. Marsikdo od vas bo otroke prepustil  v varstvo 

starim staršem. Vsi niso vešči dela z računalnikom. V nekaterih družinah so tudi bolni, drugje je več 

otrok, slaba internetna povezava … 

Ob tem pa ne smemo pozabiti na učitelje. Učitelji tudi delajo na daljavo. Doma pa imajo majhne otroke, 

ki jih ni mogoče prepustiti samim sebi, pa šoloobvezne otroke, ki imajo ravno tako šolo na daljavo, pa 

dijake … Vsi se izobražujejo in delajo na daljavo. Nemogoče je, da bi vse potekalo brez težav. 

Izkušnje iz pomladnega časa nam povedo, da je šola na daljavo velik zalogaj, ki prinese kar veliko težav, 

rezultat pa ni vedno tak, kot si ga želimo. Vsi tudi vemo, da pouk na daljavo ni enak pouku v živo. 

Ampak, trenutno tako je in poskusimo iz tega pridobiti najbolje. 

Naprošam vas, da se v primeru kakršnih koli težav obrnete na razrednika. Le tako bomo lahko čim prej 

reševali zaplete. Predvsem, če se pojavijo težave glede vključevanja v šolsko delo. V kolikor ne bo 

odziva s strani otroka, vas bomo poklicali mi. 

Za vse nas je to naporen čas. Ne smemo pa pozabiti na otroke, ki so najmanj krivi za to, kar se dogaja, 

nosijo pa kar velike posledice. Spomnite se naših časov, ko smo hodili v šolo, se družili po šoli in 

popoldan, se zabavali. Tega trenutno za naše učence ni. Spodbujajte jih k šolskemu delu, vendar ne 

zahtevajte preveč. Včasih smo tudi mi nerodni in ne damo točnih navodil, ali pa otrok preprosto še ni 

osvojil zahtevanega; kar potrebuje, je podpora. Še vedno bo čas, da se bo lahko naučil, mogoče 

nekoliko kasneje, pa zato hitreje.  

V kolikor bi potrebovali kakršno koli pomoč, se kar obrnite na nas. Na spletni strani so objavljene 

številke, na katere se lahko obrnete vi, kot tudi otroci. Včasih se je lažje pogovoriti z nekom, ki ga ne 

poznamo. 



Obveščam vas še, da se varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine 

nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda OŠ ali OŠ s prilagojenim programom, 

lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate obvestiti delodajalca 

najpozneje v treh dneh od nastanka razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila 

nadomesti plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, 

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). Na kratko, v dneh, ko poteka šola, lahko ostanete doma, ker nimate varstva za svojega otroka. 

Predlagam pa, da se prej obrnete na vašega delodajalca.  

Govorilne ure so bile načrtovane za ta teden, prestavili smo jih na prvi teden, ko bomo delali za šolo. 

Odločili smo se, da jih ponovno prestavimo, in sicer na torek, 17. 11. 2020. Tisti, ki ste že dogovorjeni, 

jih izvedete tako, kot ste se zmenili. 

Vsem nam želim zdravja. Predvsem pa, da bo šola na daljavo trajala samo prihodnji teden. Največ, kar 

lahko naredimo sami je to, da se držimo vseh priporočil. 

Ostanite zdravi in optimistični (pozitivni ima v tem času ravno obraten pomen). Skupaj bomo zmogli. 

Vse dobro želim. 

Ivica Vončina, 

ravnateljica 

  



Bonton obnašanja pri delu na daljavo:  

  

1. Ob prijavi v srečanje Zoom se vključite s profilom, ki je poimenovan z vašim imenom in 

priimkom.  

 

2. Med srečanjem imejte praviloma zvok izključen, kamero pa vključeno (če je le mogoče). 

Če se oglasite (če imate vprašanje, vam vprašanje postavi učitelj), pa seveda vključite 

zvok. Ne prilagajajte ozadja na 'moteče' slike (n.pr. kraljeva družina, eksotični otok…), 

vaše okolje – soba – zadostuje. Pouk spremljajte v prostoru in ne na vrtu ali v parku.  

 

3. Srečanja se udeležite ob napovedani uri – po urniku -, učitelji bomo beležili morebitno 

odsotnost, saj je udeležba obvezna, enako kot pouk v šoli.    

 

4. Med poslušanjem omejite telesne gibe, saj je to na videu lahko moteče, hkrati pa pri 

vključenem zvočniku to lahko povzroča nezaželene zvoke (npr. škripanje stola, 

šelestenje papirja).  

 

5. Neprimerno je, da ste med srečanjem "v pižami", v ležečem položaju itd., saj gre za 

redni pedagoški proces. Domači ljubljenčki naj bodo med poukom na daljavo v drugem 

prostoru, ne na primer v vašem naročju ali celo na mizi. Med zoom srečanjem se ne 

prehranjujemo!  

 

6. Redno spremljajte e-učilnice za morebitna obvestila (znotraj e-učilnice še posebej na 

forumu), sledite učiteljevim navodilom glede gradiv, ki bodo v različnih e-učilnicah.   

 


