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PISMO STARŠEM: PRILAGODITVE IZVAJANJA POUKA PO 19. 10. 2020 

 

Spoštovani starši, 

zaradi poslabšanja epidemiološke slike v državi in skladno z navodili MIZŠ  bomo 

s ponedeljkom, 19. 10. 2020, pričeli z izvajanjem pouka na daljavo za učence 

od 6. do 9. razreda.  

Za učence od 1. do 5. razreda bo pouk potekal kot do sedaj oz. z manjšimi 

spremembami pri izvajanju dejavnosti razširjenega programa. Pri voznem redu 

ni sprememb. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje se izvajata po urniku. 

Prehod na izvajanje pouka na daljavo smo na  šoli pripravili v skladu s priporočili 

MIZŠ in ZRSŠ z dne 20. 8. 2020. Vzgojno-izobraževalni proces bo potekal  preko 

spletnih učilnic in komunikacije v eAsistentu ter aplikacije ZOOM. Delo na 

daljavo bo zajemalo naloge v spletnih učilnicah in srečanja z učitelji v živo 

(največ 3 šolske ure na dan). Količina učne snovi za posamezen predmet bo 

prilagojena delu na daljavo. Navodila za delo na daljavo pri posameznem 

predmetu so učenci že prejeli ob koncu preteklega tedna v šoli.  

Vse aktualne informacije bomo objavljali na spletni šole, zato vas prosimo, da 

jih redno spremljate (zavihka COVID-19 in UČENCI – POUK NA DALJAVO). 

Spremljajte delo otrok in jim bodite v oporo. Učenci so se dolžni odzivati na 

navodila učiteljev, redno izpolnjevati vse naloge in se držati dogovorov.  

 

Ob velikem porastu števila okuženih moramo še bolj kot doslej paziti nase in na 

svoje zdravje ter dosledno upoštevati navodila in priporočila: 

• Spremljate svoje in otrokovo zdravstveno stanje ter v primeru pojava 

znakov okužbe (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko 

dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja/okusa, bolečine v 

žrelu…) ostanite doma in pokličite svojega zdravnika ter se ravnajte v 

skladu z navodili zdravstvene službe. 

• Vzdržujte medsebojno razdaljo vsaj 2 m. 

• Ne dotikajte se ust, nosu in oči. 

• Redno si umivajte roke z milom in z vodo. 



• V primeru, da voda in milo nista na razpolago, si roke razkužujte. 

• Uporabljajte maske v skladu s priporočili. 

• Izogibajte se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje več ljudi. 

• Izogibajte se stikom z ljudmi, ki kažejo znake okužbe z nalezljivimi 

boleznimi. 

  

V šoli se bomo še naprej trudili, da bo izvajanje učnega procesa potekalo v 

spodbudnem in varnem okolju za vse nas. 

 

Prisrčno vas pozdravljam in vam želim vse dobro. 

 

Mija Penca Vehovec,  

v. d. ravnatelja 

 

 

 

 

 


