
Spoštovani starši, učenci in sodelavci! 

Včeraj popoldne smo bili z okrožnico MIZŠ seznanjeni z nekaterimi podrobnejšimi navodili 

za teden od 19.10.2020 do 23.10.2020, in sicer: 

 za učence do vključno 5. razreda se pouk izvaja kot doslej (v šoli, …), od 6. do 9. 

razreda se izobražujejo na daljavo, 

 dejavnosti izven pouka, ki bi vključevale združevanje učencev, se ne načrtujejo 

(interesne in druge izvenšolske dejavnosti), 

 šole v naravi, plavalni tečaji, ekskurzije in praktični del prometne vzgoje za kolesarski 

izpit se ne izvajajo, 

 dnevi dejavnosti se lahko izvedejo na šoli v okviru higienskih in splošnih priporočil. 

  

ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA, ki se bodo izobraževali na daljavo, bo vzpostavljen 

enotni komunikacijski kanal, in sicer 

 bo pouk potekal preko učencem že znanih šolskih spletnih učilnic na Arnesu in 

 v živo preko Zoom-a. 

Od začetka šolskega leta smo učence že v šoli vključili v skoraj čisto vse spletne učilnice pri 

predmetih, ki jih imajo na urniku. Sedaj starše prosimo, da učence navajate, da bodo delali 

sproti in samostojno: ker vi praviloma ne boste posebej obveščeni o zadolžitvah učencev, vas 

prosimo, da vztrajate pri vzpodbujanju in tudi spremljanju učenčevega šolskega dela v prvem 

tednu, ki ga opravljamo po enotnem komunikacijskem kanalu. Delo naj opravljajo v 

dopoldanskem in zgodnje popoldanskem času, saj je to najbolj produktiven čas za šolsko in 

intelektualno delo učencev pa tudi učiteljev.  

Čeprav bodo učenci doma, je delo za šolo obvezno. To niso počitnice, te pridejo na vrsto šele 

teden pozneje... Vsaka prekinitev šolskega dela ima mnoge negativne posledice in ponovni 

začetek z delom je zelo težak, razlike med tistimi, ki so delali sproti in tistimi, ki niso, bodo še 

mnogo večje kot sicer. 

Učitelji bodo v spletnih učilnicah objavljali gradiva in naloge za več ur skupaj. Načrt dela v 

Zoom-u bo v posameznih spletnih učilnicah izdelan v ponedeljek z začetkom v torek, razen 

pri uri pouka pri razredniku ali razredni uri, izjemoma lahko že v ponedeljek. Obstoječega 

urnika se bomo držali predvsem za po eno uro vsakega predmeta na teden preko Zoom-a (ki 

praviloma ne bo daljša od 30 minut), preostanek te ure bodo delali po navodilu učitelja za to 

uro.  

Učenci bodo večino časa na različne in predvsem nove načine utrjevali snov ali povedano 

drugače, ta čas je izjemno pomemben zaradi povsem novega načina dela, dela v spletnih 

učilnicah, na že usvojeni snovi. Kot vemo, je tudi samo utrjevanje snovi v procesu učenja 

izjemno pomemben korak. 

Morebitna dodatna gradiva za posamezno uro posameznega predmeta bodo v spletni učilnici 

po potrebi objavljena naknadno (npr. video posnetek, delovni list …). 



Vsem učencem, njihovim staršem in sodelavcem želim vse dobro in da vsi ostanemo čim dlje 

zdravi! 

Branko Meznarič, ravnatelj 

 


