
Spoštovani, 

 

zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo 

začasno v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah za učence od 6. do 9. razreda 

vzgojno-izobraževalno delo izvajalo na daljavo. 

Pri izvajanju pouka na daljavo bomo izhajali iz priporočil MIZŠ in ZRSŠ, načrtom šole, pripravljenim 

pred začetkom šolskega leta in izkušenj, pridobljenih v prejšnjem šolskem letu. 

Pouk na daljavo bo potekal preko ARNESOVE spletne učilnice, do katere učenci lahko dostopajo na 

spletni strani šole (zavihek e-učilnice) in s pomočjo videokonference ZOOM. 

Učitelji bodo učna gradiva za posamezni predmet za naslednji dan v e-učilnico naložili do 21. ure ( 

glede na urnik oddelka). Za vstop v e-učilnico oddelka so učenci v šoli prejeli uporabniško ime, geslo 

ter navodila za delo v e-učilnici. V primeru, da imajo s tem težave, se obrnejo na razrednika. 

Urnik  ZOOM ur in ostale potrebne informacije vam bo posredoval razrednik v petek oz. ponedeljek. 

V času pouka na daljavo bo v skladu z načrtom pisnega ocenjevanja znanja, ki je objavljen na spletni 

strani šole, potekalo tudi ocenjevanje znanja učencev. O morebitnih spremembah glede načrtovanih 

ocenjevanj boste obveščeni. 

Za ponedeljek, 19. oktobra, načrtujemo izvedbo športnega dne na daljavo - jesenski pohod. Program 

bomo vam in učencem poslali jutri, objavljen pa bo tudi v e-učilnici oddelka. Pohod učenci lahko (tudi 

skupaj z družino) opravijo tudi v popoldanskem času ali kateri drugi dan.  

V ponedeljek se bodo učenci z razrednikom sestali tudi na ZOOM razredni uri, obvestilo o pričetku te 

ure vam bo posredoval razrednik. 

Prosimo vas, da svoje otroke spomnite, da do jutri iz garderobnih omaric odnesejo domov vse učne 

potrebščine. 

O morebitnih novih informacijah v zvezi s poukom na daljavo vas bomo sproti obveščali. V primeru 

nejasnosti ali težav se lahko obrnete na razrednika, šolsko svetovalno službo in vodstvo šole (kontakti 

so objavljeni na spletni strani šole). 

Upamo, da bomo skupaj s spoštovanjem ukrepov prispevali k izboljšanju razmer in da se bodo učenci 

čim prej vrnili v šolo. 

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo vse dobro. 

 

 

Vodstvo šole 

 

 

 


