
 

           

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Pouk od 19. 10. 2020 dalje 

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-
CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih in 
glasbenih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer: učenci od 1. 
do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od vključno 6. do 9. 
razreda se izobražujejo na daljavo; v glasbenih šolah se pouk izvaja na daljavo. 

Od 1. do 5. razreda bodo učenci imeli tudi jutranje varstvo (1. razred) in podaljšano 
bivanje. Za prehrano bo poskrbljeno kot običajno. 

Odvozi učencev bodo potekali samo po 7. šolski uri, to je ob 14.30. 

Izobraževanje na daljavo bo potekalo v spletnem okolju TEAMS. Pouk bo potekal po 
urniku. Naloge bodo v ekipe nalože vsak dan do 8.00, za vračilo nalog po navodilih 
učitelja pa bodo imeli učenci čas do 15.00 istega dne.  

Videokonference bodo potekale po tedenskem urniku, ki bo učencem na vpogled v 
koledarju v TEAMSih.  Predlagamo, da uporabljate namizno različico MS TEAMS  in 
brskalnik CHROME ali EDGE. 

Podrobnejša navodila bodo dobili učenci jutri v šoli. 

Dodatna obvestila in priporočila:  

1. V času izobraževanja na daljavo velja načelo sprotnega, dnevnega opravljanja 
učnih obveznosti. Le tako bodo učenci sledili učnemu procesu, ki je, že zaradi 
izvedbe, bolj zahteven kot pouk v šoli.  

2. Med izvajanjem izobraževanja na daljavo naj se vsak pri sebi odloči za neke vrste 
karanteno, kar pomeni, da se učenci doma ne družijo, ne srečujejo in tudi sicer 
omejijo stike na zares najbolj nujne. 

3. Učencem, ki bodo še vedno imeli pouk v šoli predlagamo, da dnevno odnesejo 
domov vse učne pripomočke.  

4. Če je učenec doma zaradi suma na okužbo (karantena), ker je bil v stiku z okuženo 
osebo, ostali učenci v razredu redno obiskujejo pouk. V karanteno gredo samo 
učenci, ki so bili v stiku z okuženo osebo, posredni kontakti pa ne.  

5. Če med karanteno zboli še kak učencev iz razreda, se praviloma čas karantene ne 
podaljša.  

6. Če je v karanteni samo en ali nekaj učencev iz razreda, ne moremo izvajati pouka 
na daljavo. V tem primeru si učenci med seboj pomagajo z navodili, zapiski preko 
e pošte, telefona, video srečanj,… 

7. V primeru karantene za celotni razred bomo izvajali pouk na daljavo preko 
spletnega okolja  TEAMS. Otroke je potrebno opozoriti, da se TEAMSi uporabljajo 
izključno v učne namene. 

8. Predlagamo, da ostane zdrav otrok doma tudi v primeru bolezni oz. še nepotrjene 
okužbe med starši ali sorojenci. 

9. Obvestila staršem bodo posredovana v sporočilih e asistenta. 
10. Pri elektronskem  komuniciranju  bodimo pozorni tudi na kulturo sporazumevanja.  

 
Komen, 14.10. 2020                                                            Nives Cek, prof., 
                                                                                         ravnateljica 
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