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Št.: 6029-1/2020-47 

Datum: 4. 12. 2020 

Spoštovani starši! 

Radi bi vam podali nekaj informacij:  

Pouk na daljavo se še nadaljuje, dokler zdravstveno stanje v Sloveniji ne bo boljše.  

Vlada RS je 3. 12. 2020 zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala vse ukrepe, zato 

v naslednjem tednu izobraževanje na daljavo ostaja na vseh ravneh izobraževanja, vrtci pa 

bodo še vedno zagotavljali le nujno varstvo otrok.  

Na področju vzgoje in izobraževanja ter športne dejavnosti se bodo ukrepi sproščali na 

naslednji način: 

 ko bo dosežen t. i. oranžni semafor (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov 

s COVID-19), se bodo odprli vrtci, v šolo pa bodo odšli učenci in učenke prve triade 

osnovne šole, ter šole in zavodi za učence s posebnimi potrebami. Prav tako bodo 

takrat dovoljene športne aktivnosti na prostem. 

 Ko bo dosežen t. i. rumeni semafor (pod 600 okužb / 500 hospitaliziranih bolnikov s 

COVID-19), bodo v šolo odšli tudi preostali učenke in učenci osnovne šole ter 

dijakinje in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, 

 ko bo dosežen t. i. zeleni semafor (pod 300 okužb), pa sledi odprava vseh omejitev na 

polju vzgoje in izobraževanja ter sprostitev vseh športnih dejavnosti. 

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo kriteriji 

doseženi, bo ukrep stopil v veljavo drugi naslednji dan od izpolnjenih kriterijev. 
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Pouk na daljavo na naši šoli poteka preko Arnesovih spletnih učilnic, določena obvestila pa 

dobivate ali jih dobivajo vaši otroci tudi preko e-pošte, telefona. 

 

Hvala vam, da vašim otrokom pomagate pri delu za šolo, a skušajte jih navajati tudi na 

samostojnost. Gotovo več pomoči potrebujejo mlajši učenci, a tudi oni se lahko hitro naučijo 

delati preko računalniške tehnologije. Verjemite, da zmorejo. Pomislite samo, kako hitro se 

otrok nauči igrati igrice na mobitel…Res, zmorejo. 

 

Prosimo vas, da otroke opozorite, da so pozorni na povratne informacije, na odgovore, ki jim 

jih pošiljajo učitelji. Nekateri učenci se znajdejo in učitelju vrnejo na teden le npr. eno nalogo 

od dveh. Ko učitelj to napiše v komentar, učenec pa ga ne pogleda, obveznosti ne morejo biti 

opravljene.   

 

Hvala vam za vso pomoč. Še naprej motivirajte svoje otroke in jih spodbujajte pri delu za šolo. 

Verjemite, da zmorejo, da lahko. 

 

Za vse dodatne informacije,, za pomoč, nasvet… smo vam na voljo vsi strokovni delavce šole. 

Naše kontakte najdete na spletni strani šole.  

 

V upanju, da se zdravstvena situacija kmalu izboljša, in da vrtci in šole pričnemo delovati za 

vse otroke, vas prijazno pozdravljamo. 

 

Ostanite zdravi. 

 

Kolektiv OŠ  in ravnateljica Breda Žunič 
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