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RAVNATELJEVO PISMO – ŠOLANJE NA DALJAVO
Spoštovani starši!
Žal nam tudi podaljšanje počitnic ni pomagalo, da bi lahko mirno nadaljevali s
poučevanjem vaših otrok v šoli. Kljub različnim prizadevanjem ravnateljev, da bi se v
šolo vrnili vsaj učenci od 1. do 5. razreda, nam to ni uspelo, kar pomeni, da se od
ponedeljka, 9. 11. 2020, pa vse do preklica vladnega ukrepa vsi otroci izobražujejo na
daljavo. Vsi se zavedamo, da je to kljub vsem pripravam za izvajanje pouka na daljavo
za vaše otroke in za učitelje težko, veliko manj uspešno in po svoje stresno. Ob tem
pa se del dodatnih obremenitev prenese tudi na vas, saj vsi vemo, da so učenci doma
v različnih socialnih okoljih, da imate glede na svoje zmožnosti zelo različno tehnično
opremo, da nikakor ne moremo pričakovati, da imate po družinah računalnike za vse
otroke pa še za svoje delo na daljavo in da je povsod po vseh krajih enaka možnost
dostopa do interneta.
Ob tem se pojavljajo še različne osebne in družinske stiske, pa morebitna obolenja s
COVID-19, strah pred izgubo službe, finančna negotovost … Ne bi pa v tem pismu
razmišljal tudi o značajskih lastnostih otrok, o njihovi sposobnosti in motiviranosti za
samostojno delo, o potrebni vodljivosti in pomoči pri organizaciji dela in učenja, pa
jezikovnih ovirah za uspešno delo ... Veliko razprav, peticij, opozoril, razmišljanj je bilo
zapisanih med nami, med pedagoškimi strokovnjaki, med psihologi in drugo strokovno
javnostjo. Tudi praksa mnogih evropskih dežel je v tem trenutku taka, da so kljub vsem
izrednim ukrepom šole ostale odprte. Upamo, da se bo čim prej to zgodilo tudi v
Sloveniji. Gotovo pa ne moremo in ne želimo presojati ukrepov zdravstvene stroke, saj
za to nismo ne poklicani, kaj šele strokovno usposobljeni.
Na OŠ Škofljica smo se od začetka pa do konca oktobra srečevali z mnogimi obolenji
za covidom tako med zaposlenimi kot med učenci. Na različne načine smo poskušali
narediti vse, da smo lahko izvajali pouk v šoli. Saj je bilo res naporno, ko so posamezni
učitelji nadomeščali odsotne sodelavce tako v obveznem kot v razširjenjem programu,
izvajali pouk za posamezen oddelek ali celo dva na daljavo, poskušali izvajati kar
največ dejavnosti ob pouku …, a nam je z vašim razumevanjem, s sodelovanjem
učencev in medsebojno podporo uspelo. Mogoče smo si prav zaradi vsega
opravljenega dela še toliko bolj vsi želeli, da bi po počitnicah nadaljevali z delom v šoli.
Sedaj je dejstvo, da bomo za nekaj časa zopet ločeni, zato nekaj izhodišč. Za učence
od 1. do 5. razreda smo se dogovorili, da bodo z vašimi otroki delali učiteljice glede
na možnosti otrok, njihovo znanje in sposobnosti uporabe računalnika in spletnih
povezav. Seveda vas tukaj prosimo za sodelovanje in pomoč pri izvedbi. Za učence
prve triade velja, da bodo učiteljice povezane z učenci preko vas. Gradivo vam bo
vedno poslano v kompletu, in sicer v delovnem času učiteljev od 7. do 15. ure. Ker
imajo učiteljice navodilo, da se z učenci povežejo z vašo pomočjo tudi preko
videokonference (aplikacija ZOOM), vam bodo sporočile, na kakšen način in kdaj bi to
lahko izvedle. Če bo večini zaradi službe bolj odgovarjala kakšna ura popoldne, bodo
učiteljice izjemoma to tudi izvedle. Naša želja je, da ostanejo učenci in učiteljice/učitelji
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povezani tudi v tem času, da se vidijo, slišijo, dobijo ustna navodila in spodbude. Da bi
vam olajšali delo, bosta za oddelke od 1. do 3. razreda na voljo po dve učiteljici, tako
da se lahko za obliko dodatne pomoči pri vajah, razlagi, reševanju nalog dogovorite z
razredničarko oz. razrednikom.
Učiteljice učencev od 4. do 5. razreda bodo poskušale delati čim več neposredno z
vašimi otroki, brez vaše pomoči, kolikor bo največ mogoče. Ker so ti učenci že
samostojnejši in znajo uporabljati računalnik, bo še kakšna ZOOM konferenca več. Za
lažjo preglednost si lahko na naši spletni strani pogledate tudi razpored ZOOM
konferenc po oddelkih, saj vemo, da je pri več otrocih zelo težko imeti pregled. Prav
tako bomo razumeli, da se zaradi manjšega števila računalnikov in prekrivanja ZOOM
konferenc otroci ne bodo mogli prijaviti na kakšno konferenco. V tem primeru samo
obvestite razredničarko/razrednika, da bodo vedeli, kje so težave oz. vzroki za
otrokovo odsotnost. Drugače pa bodo učiteljice učence natančno obvestile o delu in
sodelovanju. Verjamemo, da so dovolj samostojni, drugače pa jim bo na voljo tudi
dodatna pomoč pri delu doma.
Za učence od 6. do 9. razreda bo izvajanje pouka na daljavo potekalo preko spletnih
učilnic ter preko videopovezav. Navodila so vam bila poslana že v tednu pred
počitnicami. Na prvi strani šolske spletne strani je preglednica, v katero bodo učitelji
po možnosti za ves teden vnesli ZOOM konference, da bodo učenci lažje načrtovali.
Prav tako so tudi povezave na spletne učilnice. Ker so se učenci z učitelji že v šoli
pripravljali na šolanje na daljavo, vem, da so seznanjeni z navodili, načini in
obveznostmi, zato ne pričakujem prevelikih zapletov. V nasprotnem primeru pa naj
napišejo sporočilo razredniku ali učitelju posameznega predmeta.
Na daljavo se bodo izvajale tudi ure dodatne strokovne pomoči. Ker gre tukaj za
pomoč, ki se je nudi posameznikom, se bodo izvajalke/izvajalci posebej dogovorili z
učenci oz. starši, kako se bo ta pomoč konkretno izvajala.
Ker imate starši razredne stopnje v tem tednu napovedane govorilne ure, vas bodo
razredničarke/razredniki obvestili, kdaj in kako se boste lahko srečali na
videokonferenci. Dogovarjali smo se, da bodo to posamezne razredničarke/razredniki
izvedli glede na smiselne termine, da ne bo prihajalo do podvajanja v primeru, da imate
v družini več otrok, ter glede na potrebe.
Obveščal sem vas že o možnosti, da se naročite na brezplačni topli obrok za
šoloobvezne otroke in dijake, ki izpolnjujejo določene pogoje. Podrobnejše obvestilo
in prijavnica sta v prilogi. Po pooblastilu župana Občine Škofljica, g. Ivana Jordana, pa
vas dodatno obveščam, da se lahko name obrnete tudi starši otrok, ki sicer ne
izpolnjujejo predpisanih kriterijev za brezplačni topli obrok, a imate zaradi službenih
obveznosti, ki so sedaj nujne za premagovanje epidemije, velike težave pri pravočasni
pripravi kosila, pa bomo skupaj našli določeno rešitev. Najino mnenje je, da otroci
zaradi epidemije in delovnih obveznosti staršev ne smejo biti prikrajšani za topli obrok.
Za vse velja, da če ste spregledali naše petkovo obvestilo, sprejemamo prijave za
kosila še v ponedeljek, 9. 11. 2020, do 13. ure.
Poslovni čas matične OŠ Škofljica je tudi v tem času od 7.00 do 13.00. V tem času je
v šoli vedno prisotna tajnica ali administratorka. Če boste potrebovali morebitne šolske
potrebščine, lahko v navedenem času pridete v šolo, se najavite in boste imeli v skladu
z varnostnimi ukrepi dostop do potrebščin. Za PŠ Lavrica in PŠ Želimlje pa se je
potrebno predhodno najaviti po e-pošti in bo dostop urejen.
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Ker se lahko pri učencih pojavijo v tem času takšne ali drugačne stiske, vprašanja ali
dileme, bo njim in seveda tudi vam na voljo za razgovor tudi šolska svetovalna služba
na običajnih telefonskih povezavah oz. po e-pošti.
Žal smo v namene šolanja na daljavo kot šola dobili s strani države (Arnes) samo 17
računalnikov, ki smo jih seveda s preostalimi, ki so bili na voljo, že razdelili. Prav tako
smo podarili še nekaj donatorskih računalnikov. Ker se potrebe sedaj še povečujejo,
bomo veseli različnih oblik pomoči. Nekaj računalnikov bi kot šola tudi kupili, da jih
lahko predamo v uporabo, zato bomo veseli morebitnega sodelovanja tudi na tem
področju.
Težko bi sedaj odgovoril na vsa vprašanja, ki se vam pojavljajo, zato velja, da nas
lahko za podrobnejše informacije pokličete ali nam pišete. Žal pa moram odkrito in
iskreno zapisati, da preprosto ne morem več čez noč poskrbeti za vse, kar nam
naročajo preko okrožnic z MIZŠ (organizacija kosil, začetek šolanja na daljavo za vse
razrede, posojanje računalnikov in vzpostavljanje povezan, vsa komunikacija z učitelji
in starši …), zato bo na kakšen odgovor potrebno počakati tudi dva ali tri dni.
Preglednice, povezave in splošna obvestila so objavljana na spletnih straneh OŠ
Škofljica. Težko vam kar koli napovemo, do kdaj bo trajalo izobraževanje na daljavo.
Verjemite, da bomo to takoj sporočili, če nam bo znano. A bojim se, da bomo glede na
izkušnje to vsi istočasno izvedeli na tiskovni konferenci.
Težko je, naporno, negotovo, vsak razmišlja po svoje, eni se srečujejo z boleznijo,
drugi komaj zmorejo posledice, redno delo se prekinja, zapirajo se nekatera delovna
mesta, psihična in socialna stiska se povečuje. Ne moremo obiskati svojih staršev, ne
smemo se družiti s prijatelji, nimamo možnosti skupne rekreacije, ne moremo se
sprostiti ob naših hobijih … Seveda se vse to žal nehote odraža tudi v našem odnosu
do otrok. Naši najmlajši vidijo, slišijo in čutijo, da ni vse tako, kot bi si vi in oni želeli.
Čeprav imamo vsi različne spomine na šolo, pa je bila vendar šola prostor, kjer naj bi
bili vsi otroci enakopravni, vsi otroci enaki, kjer naj bi imeli vsi enake pravice in
možnosti, kjer naj bi imeli zagotovljeno določeno stopnjo varnosti in možnosti
osebnega razvoja, kjer bi se družili, prijateljevali, se umsko in telesno razgibali, se
družbeno bogatili, učili drug od drugega, socializirali in se domov vračali veseli,
zadovoljni in pripravljeni na nove popoldanske dogodivščine v krogu družine. Tudi
zaradi vsega tega se morajo vaši otroci čimprej vrniti v šolske prostore. In to je naša
iskrena želja! In za to si bomo prizadevali!
Roman Brunšek, ravnatelj
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