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Osnovna šola Škofljica 
Klanec 5 
1291 Škofljica 
 
Datum: 16. 10. 2020 
 
Spoštovani starši, 
 
čeprav smo začeli šolsko leto z optimizmom, ste lahko na podlagi naših obvestil 
ugotavljali, da se je v zadnjem času pojavilo več obolelih za COVID-19 tako med učenci 
kot tudi učitelji. Kljub temu smo se na vse načine trudili, da bi izvajali pouk za večino 
učencev v šoli, zato nas je presenetila odločitev Vlade Republike Slovenije, da se 
zaradi preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 in poslabšanja epidemiološke 
situacije od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah vzgojno-izobraževalno delo 
izvaja prilagojeno, in sicer se učenci od 1. do vključno 5. razreda izobražujejo v šoli, 
učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.  
 
Na podlagi tega v zavodu OŠ Škofljica od ponedeljka, 19. 10. 2020, do petka, 23. 
10. 2020, uvajamo sledeč način izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa:  
 

 učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, 
 učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo od doma. 

 
V času od ponedeljka, 26. 10. 2020, do petka, 30. 10. 2020, so vsi učenci na počitnicah 
Na kakšen način bomo z vzgojno izobraževalnim procesom nadaljevali po počitnicah, 
pa vas bomo obvestili takoj, ko bo MIZŠ podalo konkretna navodila. Sedaj nam je bilo 
rečeno, da gre za začasni ukrep izvajanja šolanja na daljavo z upanjem, da se 
epidemiološka slika zaradi vseh uvedenih ukrepov izboljša in da si bomo vsi 
prizadevali, da se 2. 11. 2020 zopet srečamo vsi v šoli.  
 
Govorilne ure za učence od 6. do 9. razreda bodo v torek, 20. 10. 2020, od 17. do 19. 
ure. Potekalo bodo izključno po telefonu oz. preko video-povezave ZOOM. Prosimo 
vse starše, ki bi želeli govoriti z razrednikom ali posameznim učiteljem, da se dan prej, 
torej v ponedeljek, 19. 10. 2020, najavijo neposredno učiteljem preko eAsistenta, da 
bo učitelj vzpostavil ustrezno povezavo za komunikacijo oz. vas obvestil, kdaj se bosta 
lahko slišala in pogovorila. Žal so v tem tednu, ko poskušamo narediti vse, da se 
zmanjša število okužb v Sloveniji, neposredne govorilne ure v šoli odpovedane.  
 
Vse načrtovane dejavnosti ob pouku za predmetno stopnjo in dejavnosti zunanjih 
izvajalcev za vse učence od 1. do 9. razreda naslednji teden odpadejo. O načinu 
izvajanja glasbene šole vas bodo obvestili neposredno iz posameznih glasbenih šol. 
 
Za učence od 1. do 5. razreda bomo izvajali po programu jutranje varstvo, redne oblike 
pouka ter podaljšano bivanje.  
 
Za učence od 6. do 9. razreda bo potekal pouk na daljavo predvidoma po 
naslednjem protokolu. 
 

Verjamemo, da so učenci dovolj stari in opremljeni, da bodo vse naloge zmogli opraviti 
sami. Če bodo potrebovali pomoč, se lahko vedno obrnejo na učitelja predmeta, 
razredničarko, šolsko svetovalno službo ali tudi na ravnatelja. Predvideva se, da so 
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učenci zdravi ali samo v preventivni karanteni. V primeru bolezni prosimo, da o tem 
obvestite razredničarko/razrednika, da se zabeleži, da je otrok bolan in se seveda 
potem od njega ne pričakuje neposrednega sodelovanja pri pouku. V vseh drugih 
primerih je redno sodelovanje v skladu z navodili učiteljev obvezno. 
 

 Upamo, da imajo učenci dostop do računalnika. V vseh primerih, ko ste nam 
javili, da nimate računalnika ali kamere, vam bomo poskušali pomagati. Glede 
tega boste dobili posebno sporočilo neposredno na vašo elektronsko pošto z 
navodili za prevzem opreme. 

 V kolikor doma še vedno ne boste imeli pripomočkov, ki omogočajo udeležbo 
pri pouku na daljavo ali se bo kaj pokvarilo, se po pomoč obrnite na svetovalne 
delavke Matejo Lunder, Katjo Kajič in Anjo Hajnrihar. 

 Od ponedeljka dalje se za vse učence začnejo obveznosti po urniku. 
Predlagamo, da ne glede na način pošiljanja gradiva učenci obdržijo šolski red 
(seveda z določenimi hišnimi prilagoditvami). 

 Gradivo se bo učencem objavljalo/pošiljalo v rednem delovnem času učitelja in 
v skladu z urnikom navadno en dan prej. Gradivo za naslednji dan bo glede na 
možnosti in neposredne obveznosti učiteljev, saj bodo nekateri nadomeščali tudi 
na razredni stopnji in v oddelkih podaljšanega bivanja, ker nam še vedno zelo 
primanjkuje učiteljev, objavljeno do 15. ure.  

 Učitelji, ki imajo več ur tedensko, bodo v določenem deležu izvajali pouk 
neposredno preko videokonference ZOOM, za katero je Arnes VIZ zagotovil tudi 
ustrezne licence. 

 Če se bo obravnavala nova snov oz. se bo razlagalo, se bo to izvajalo v živo – 
po ZOOM-u z neposredno komunikacijo. Povabilo na ZOOM konferenco bodo 
učenci prejeli na svoje e-naslove oz. bo objavljeno v spletni učilnici. Učenci so 
se z učitelji že dogovorili za način komunikacije, zato ne bi smelo biti težav.  

 Ko je ura napovedana v živo, se je učenec mora udeležiti, drugače mora napisati  
učitelju opravičilo, zakaj ga pri uri ni bilo. V primeru, da učitelj ne prejme 
pojasnila oz. opravičila, se bo smatralo, da učenca ni pri pouku in mu je mogoče 
dodeliti tudi neopravičeno uro.   

 V času izvajanja pouka preko ZOOM-a so učenci prisotni v živo, kamere so 
vklopljene. Ni dovoljena samo slika oz. zakrit zaslon z imenom. V tem primeru 
se takšen gost odstrani s seje, saj ne vemo, kdo se skriva za zakritim zaslonom. 
Žal je v aprilu prihajalo do različnih zavajanj in tudi izigravanja, ki ga ne moremo 
dovoliti. 

 Za določene ure bo gradivo z navodili objavljeno v spletnih učilnicah šole. Učenci 
so se z učitelji že pripravili na ta način dela, skupaj so pregledali spletne učilnice, 
se dogovorili za načine registracije in tudi videli, kako je objavljeno gradivo in 
kako se je potrebno odzvati.  

 Ko bodo morali učenci pripravili izdelek, rešiti določene naloge, prebrati 
besedilo, poslati poročilo učitelju, naj se držijo dogovorjenih rokov in naj svoje 
obveznosti opravljajo sproti. 

 Učenci morajo biti v času šolanja na daljavo odzivni in sodelovati z učitelji. Če 
naletijo na težave, ne dobivajo obvestil, jim kar koli ni jasno, naj se obrnejo na 
učitelja in čim prej pridobijo odgovore. 

 Razredničarke/razredniki se bodo javili učencem v živo v času njihovih oddelčnih 
ur preko ZOOM-a. Lahko pa se bodo dogovorili tudi za drugačen urnik ali za 
pogostejšo spremljavo in izmenjavo informacij. 
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 Učencem, ki imajo dodatno strokovno pomoč, se bodo javile izvajalke učne 
pomoči in se dogovorile za izvajanje ure na daljavo v primernem času, da se te 
ure ne bodo pokrivale z ostalimi urami rednega pouka. Lahko pa se seveda z 
učiteljico dogovorite tudi za drugačen način dela. Bistveno je, da je učencem 
nudena ustrezna pomoč in da so jim lahko izvajalke učne pomoči v oporo. 

 Tudi šolska svetovalna služba je vedno pripravljena sodelovati, če bi se zaradi 
šolanja na daljavo pojavile določene stiske učencev.  

 Kakor je bila že praksa v času epidemije, pa vam je za reševanje težjih vprašanj 
ali negotovosti na voljo tudi moj elektronski naslov roman.brunsek@os-
skofljica.si ali številka mobilnega telefona 041/321-721.  

 
Drugače pa še vedno veljajo dosedanji ukrepi, zato naj učenci po šoli izven matične 
učilnice UPORABLJAJO MASKE. Izkazalo se je, da je ta ukrep bil gotovo učinkovit 
na šoli, saj bi bilo drugače še veliko več prenosov bolezni. Ves čas se gibljem med 
učenci in zaposlenimi, bil sem v stiku z mnogimi, ki so nato oboleli, a sem vedno z 
masko, redno razkužujem roke pri vsakem prihodu in odhodu iz učilnice ali pisarne, 
sem na razdalji. Res se trudim, da bi ostal čim dlje zdrav in opravljal svoje delo in 
da ne bi po nepotrebnem ogrožal vaših otrok, posredno vas oz. svojih sodelavcev.  
Starši in učenci, prosim vas, sodelujte in nam pomagajte ohranjati zdravje vseh.  
 
Nošenje mask ureja Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št 124/20 in 135/20), ki pa 
je bil spremenjen oziroma dopolnjen (Uradni list RS, št. 143/20). Sprememba velja 
od 16. oktobra 2020. Odlok določa, da je obvezno nošenje zaščitne maske na 
odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih v vseh statističnih regijah, 
kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 
prebivalcev. Uradne podatke o stanju okuženosti objavlja NIJZ, najmanj 1-krat 
tedensko na spletni strani ali v Uradnem listu RS. Izjeme od obveznosti nošenja 
maske na odprtih javnih krajih opredeljuje spremenjen prvi odstavek 3. člena, ki 
med drugim določa, da se ta odlok ne uporablja za otroke do dopolnjenega 6. leta 
starosti, učence v osnovni šoli izključno, ko so v matičnem oddelku in učitelji do 
vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z učenci.  

 
Vsi se zavedamo, da je pred nami ponovno težka naloga, življenjski preizkus 
resnosti, zato vabim vse učenke in učence, da sodelujejo z učitelji, pokažejo svojo 
odgovornost, razumevanje situacije ter se trudijo po svojih najboljših močeh, da ta 
teden dobro izkoristimo za varovanje zdravja, zmanjšanje števila obolelih v Sloveniji 
ter  vseeno popolnoma resno in uspešno nadaljujemo učni proces. Ta teden še niso 
počitnice! Pričakujemo, da bodo vse obveznosti dobro opravljene.  
 
Seveda pa naj bo potem čas počitnic prijetno izkoriščen za počitek, za utrditev in 
fizično pripravo za naslednjo etapo šolanja v šoli do božično-novoletnih počitnic.  
 
V lanskem šolskem letu smo dobro sodelovali. Verjamem, da bo tako tudi tokrat. Z 
združenimi močmi in odgovornostjo do situacije ter do dela bomo hitreje in lažje 
prebrodili tudi to obdobje. Ostanite zdravi. 

      

     Upam, da nam bo skupaj uspelo. 
 

Roman Brunšek, ravnatelj 
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