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Osnovna šola Škofljica 
Klanec 5 
1291 Škofljica 
 
Datum: 19. 3. 2020 
 
POVZETEK ODGOVOROV NA VAŠA VPRAŠANJA 
 
Spoštovani starši! 
 
Nanizal sem vam nekaj odgovorov na najbolj pogosta vprašanja. 

 Ker mi pišete, da še vedno nimate doma vseh potrebščin, bom danes na šoli na 
Škofljici ob 17.30 in lahko pridete po potrebne potrebščine. 

 Vsi učenci, ki so ostali doma v petek, 13. 3. 2020, bodo imeli te ure opravičene. 
Prav tako velja, da za teh štirinajst dni ni potrebno prinašati opravičil. 

 Sprašujete me, kje lahko dobite potrdilo za delodajalca, da nimate varstva. Kot 
ravnatelj lahko pisno potrdim, da šola ne organizirana nobenega varstva, če 
vam to zadostuje. 

 Roke za prijave na obvezne in neobvezne izbirne predmete bomo podaljšali. 
Če pa želite, lahko prijavo že sedaj po e-pošti pošljete tudi pomočnicam 
ravnatelja (majda.golc@os-skofljica.si; marjeta.stanko@os-skofljica.si; 
lucija.erculj@os-skofljica.si).  

 Seveda bomo podaljšali roke za opravljanje bralne značke. Gotovo pa zvesti 
značkarji, ki so pridno brali vseh devet let, ne bodo mogli na nagradni izlet v 
Benetke. Poiskali bomo možno alternativno nagrado. 

 Eskurzije v Celovec in na Dunaj so v tem trenutku odpovedane.  
 Glede povračila denarja  za neizvedeno tretjo izmeno zimske šole v naravi boste 

starši obveščeni.   
 Predvideni tabori v aprilu so odpovedani. O njihovi realizaciji bomo razmišljali 

po vrnitvi.  Za naravoslovne tabore za 2. in 4. razred ter letno šolo v naravi v 
Pacugu bomo spremljali situacijo in dokončne odločitve sprejeli v aprilu oz. po 
vrnitvi v šolo. 

 Pisna in ustna ocenjevanja se bodo prilagodila in ponovno dogovorila, ko se 
uveljavi redna oblika pouka. Najprej bo potrebno ponoviti, utrjevati, razmisliti o 
prioritetah ter o času, ki bo še preostal. Ne bo ga veliko in že sedaj je jasno, da 
se pač vsega ne bo dalo v miru predelati. So izredne razmere, in to je dejstvo. 

 Pri gradivu, ki ga dobivate od učiteljev, se izogibajte vsakega tiskanja. Naj 
učenci rešujejo naloge na list, pišejo, računajo.  

 Verjetno je zelo malo družin, kjer imate dovolj računalnikov v situaciji, ki je 
nastala. Navadno je v hiši en računalnik, mogoče sta dva. Naj si učenci 
pomagajo z mobilnimi telefoni, slikajo nalogo, gredo reševat in prepustijo 
računalnik bratu, sestri … 

 Še enkrat pa splošno navodilo – učitelji pošiljajo gradiva in pričakujejo oz. se 
zavedajo, da učenci rešujejo in delajo po SVOJIH zmožnostih, da jim pomagate 
glede na DRUŽINSKE OKOLIŠČINE, ki so povsod različne, nikakor pa ne 
pričakujejo, da bo narejeno vse pri vseh. Prav tako vemo, da ponekod manjka 
dodatna razlaga, ki so jo slišali pri učitelju, dodatna spodbuda, dodatno napotilo 
in da tega sedaj ni. Zato pa lahko napišejo/napišete vprašanja, sporočilo ali 
povratno informacijo učitelju. To je tudi bolje, kot da o tem obveščate mene, saj 
žal ne morem imeti pregleda nad vsemi gradivi, kanali, komunikacijskimi potmi. 
Pa tudi ni potrebno, saj tudi v šoli ne vem vedno za vse, kar se dogaja v oddelku.  
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 Letna knjiga devetošolcev se bo pripravila, zato naj učenci zbirajo gradivo in 
sodelujejo z razredničarkami. Kdaj se bodo začele plesne vaje pa v tem trenutku 
ne moremo napovedati. Obvestilo o VPISU V SREDNJE ŠOLE je priloga tega 
obvestila. 

 
Žal vam pa ne morem odgovoriti na vprašanje, kdaj se bo pouk ponovno nadaljeval v 
šoli. Tudi tega ne vemo, ali se bo pouk podaljšal v počitnice. Mogoče vam bodo v 
pomoč tudi obvestila na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. 
 
Povabimo vas, da razredničarkam/razrednikom oz učiteljicam/učiteljem javite, da ste 
prejeli gradivo. Opozorite nas, če kje ni vzpostavljenega stika oz. učenci ne prejemajo 
gradiv. Prav tako nas lahko pokličete, če potrebujete kakšna dodatna pojasnila, pomoč 
pri tehniki ali ste v skrbeh glede konkretne težave. Potrudili se bomo, da najdemo 
rešitve. 
 
Veseli me, ker vidim, da je večina Slovenije spet začutila, kaj je solidarnost, kaj je 

pomoč, kaj je odgovornost (tukaj se sicer nekateri še učijo). Pa še eno zanimivo 

spoznanje. Mnogo sodobnih tehničnih poti je odpovedalo, sistemi se podirajo, a 

ČLOVEK VEDNO NAJDE NOVO POT, NOVO REŠITEV, NOV KANAL, DA PRIDE 

DO ČLOVEKA IN MU POMAGA. Imejmo to vsi pred očmi v teh težkih časih. 

Roman Brunšek, ravnatelj 
 

 
 
 
 
 


