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Spoštovani starši, 

ob izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo za vse učence šole, ki poteka v 

tednu od 9. do 13. novembra 2020, vam podajam še nekaj informacij. 

 

Delo na daljavo 
 
S sklepom ministrice je za vse učence od 9. 11. 2020 dalje odrejeno izobraževanje na 
daljavo. Šola bo na ta način izvajala obvezni in razširjeni program, ne bo pa izvajala 
ekskurzij, plavalnih tečajev in kolesarskega izpita. V tem času dejavnosti jutranjega 
varstva in podaljšanega bivanja ne bodo potekale.  
 
Za učence od 1. do 9. razreda se bo tako izvajalo učenje na daljavo, kar pomeni, da 
boste starši morali zagotoviti varstvo za najmlajše otroke oz. sami izvajati varstvo 
otroka.  
Zato vas obveščamo, da se varstvo otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje 
objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja šole do vključno 5. razreda (velja tudi 
za učenca, ki ima določeno pomoč spremljevalca), lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi 
obveznosti varstva. V tem primeru morate obvestiti delodajalca najpozneje v treh 
delovnih dneh od nastanka razloga, in sicer v obliki izjave o obstoju okoliščin, ki vplivajo 
na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19, Ur. l. RS, št. 152/20). 
 
Organizacija dela za učence 1. – 9. razreda 
 
Z učenci od 6. do 9. razreda smo že v času pred jesenskimi počitnicami začeli z učenjem 
na daljavo, ki smo ga kljub manjšim zapletom zelo uspešno vzpostavili. Zato bomo 
model, s katerim smo začeli, obdržali tudi v naslednjem tednu.  
 
Za vse učence bo v uporabi prilagojen urnik, ki je objavljen na spletni strani šole v 
zavihku NA DALJAVO. Vzgojno-izobraževalne dejavnosti bodo potekale v spletnih 
učilnicah (navodila, razlage, …). Ocenjevanje znanja v tem tednu ni predvideno. 
 
S podrobnosti izvedbe vas bo seznanjal razrednik, ki bo delo v posameznem oddelku 
tudi koordiniral; spremljal bo tudi sodelovanje in odzivnost učencev. Če vaš otrok zaradi 
bolezni ali drugega razloga ne bo mogel sodelovati pri izobraževanju na daljavo, o tem 
obvestite razrednika. 
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Organizacija dela za učence z učnimi težavami in nadarjene učence 
 
Za delo z učenci z učnimi in ostalimi težavami skrbi šolska pedagoginja Melita Bevc 
Novak ter izvajalci dodatne strokovne pomoči. Z vsemi učenci bo pomoč potekala v 
obliki video srečanj.  
Dodatne in obogatitvene dejavnosti bodo potekale pri učiteljih v spletnih učilnicah 
(dodatni pouk, tekmovanja iz znanja, delo z nadarjenimi učenci). Informacije bomo 
objavljali tudi na spletni strani šole. 
 
Interesne dejavnosti 
 
Večina interesnih dejavnosti bo potekala (podobno kot pouk ostalih predmetov) v 
spletnih učilnicah in bodo popestile otrokov prosti čas. Spodbujajte tudi otroka h 
gibanju. 
 
Dosegljivost zaposlenih 
 
Vsi strokovni delavci bodo v tem času opravljali delo izven zavoda, zato jih kontaktirajte 
po elektronski pošti v eAsistentu (od 7. do 15. ure). 
 
Uradne ure za poslovanje s strankami 
 
Uradne ure v tajništvu bodo vsak dan od 8. do 12. ure, po predhodni telefonski najavi: 
07 309 99 00 (tajnistvo@os-otocec.si). 
 
Ravnateljica sem dosegljiva ves dan na e-naslovu: mateja.rozman@os-otocec.si.  
 
Prosim vas, da pomagate otroku pri organizaciji časa za opravljanje šolskih obveznosti. 
V primeru težav ali vprašanj se posvetujte z razrednikom ali učiteljem vašega otroka.  
 
Za nasvet vam je tudi na daljavo v pomoč pedagoginja Melita Bevc Novak. Digitalne 
težave vam bo pomagal razreševati računalnikar Marjan Matešič (marjan.matesic@os-
otocec.si), nasvet pri branju in knjižnici na daljavo vam bo nudila knjižničarka Hermina 
Videnič (hermina.videnic@os-otocec.si). 
 
 
Z željo, da se z NOVO PRIJETNO IZKUŠNJO kmalu vrnemo v šolo, vas lepo pozdravljam, 
 
 

Mateja Rožman, ravnateljica 
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