
 

 

 
Krško, 6. 11. 2020 

 

Učenke in učenci, cenjeni starši! 

 

Ministrica za izobraževanje znanost in šport je z včerajšnjo okrožnico obvestila šole, da se bo 

od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.  

 

POUK ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA 

Pouk na daljavo smo v tednu pred jesenskimi počitnicami že izvajali, zato bo nadaljevanje 

pouka za učence od 6. do 9. razreda nekoliko lažje. Pouk bo potekal preko spletnih učilnic, po 

urniku, obvezni del pouka in razširjeni del (obvezni in neobvezni izbirni predmeti, dopolnilni in 

dodatni pouk, RU).  

Učenci, spremljajte naloge in navodila učiteljev, redno opravljajte vse šolske obveznosti, 

učiteljem pošiljajte povratne informacije o delu in vaših nalogah, udeležujte se napovedanih 

video-srečanj.  

Učitelji bodo vodili evidenco vaše prisotnosti in odsotnosti pri video-srečanjih, o vaši 

neodzivnosti bodo sproti obveščali razrednika in starše. 

V ponedeljek, 9. 11. bo pouk potekal po 2. turnusu (glej Publikacijo šole). Ta dan načrtujemo 

tudi RU. O terminu RU vas bo seznanila vaša razredničarka oz. razrednik. 

 

POUK ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA 

Pouk na daljavo je za učence razredne stopnje posebna okoliščina. Učiteljice so vas o 

morebitnem poteku pouku na daljavo že seznanile pred pričetkom jesenskih počitnic. Kljub 

temu bomo vsi skupaj potrebovali še kakšen dan, da se uskladimo in dogovorimo o poteku in 

načinih dela, da osvojimo novo tehniko, vzpostavimo rutino … 

Izvajali bomo obvezni del pouka in razširjeni del (obvezni in neobvezni izbirni predmeti, 

dopolnilni in dodatni pouk, RU za učence 4. in 5. razreda).  

Posebej bomo pozorni na poučevanje na daljavo učencev 1. triade. Zavedamo se, da pri 

takšnem načinu dela učenci potrebujejo starše, da pravzaprav brez vas, spoštovani starši, pouk 

na daljavo ne bo stekel.  

Zavedamo se, da starši ne morete nadomestiti učitelja. Boste pa vez oz. stik med učiteljem in 

vašim otrokom.  

 

Vaša razredničarka vas bo seznanila z načinom dela, vas povabila na video-srečanje. Pouk 

na daljavo bo nekoliko drugačen kot če bi bili v šoli. 

 



 

 

Pouk na daljavo z učenci razredne stopnje bo potekal:  

- preko e-pošte staršev, odprtih spletnih učilnic, video-srečanj (z vsemi učenci in/oz. s 

posameznimi učenci ali s posameznimi skupinami učencev, ta del pouka je lahko izvajan na 

začetku dneva ali na koncu dneva, ali pa vsaj nekajkrat tedensko).  

 

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA ZA SOCIALNO OGROŽENE UČENCE  

V sodelovanju z Občino Krško na šoli pripravljamo organizacijo zagotavljanja toplega obroka 

za učence, ki tak obrok potrebujejo.  

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je naslednji: Brezplačni topli obrok 

pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do 

subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka 

oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, 

ki so nameščeni v rejniško družino. 

PRIJAVE: Če menite, da ste upravičeni do brezplačnega toplega obroka, nas seznanite s prijavo 

preko e-pošte, najkasneje do ponedeljka, 9. 11. do 10. ure (o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si). V 

prijavo napišite ime in priimek otroka, razred ter ime in priimek starša oz. skrbnika, ki topel 

obrok naroča. Z možnostjo prevzema toplega obroka vas bomo naknadno seznanili. 

 
POMOČ OTROKOM V STISKI  
 
Ob morebitnih težavah lahko učenci in starši poiščete pomoč pri vaši razredničarki oz. 
razredniku, svetovalni službi in vodstvu šole (po telefonu ali e-pošti).  

Kontakti in navodila za pomoč otrokom v stiski bodo objavljeni na spletni strani šole. 

 

ZAGOTAVLJANJE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POUK NA DALJAVO 

V zadnjih dneh smo pridobili še nekaj računalniške opreme, ki jo bomo razdelili učencem od 

1. do 5. razreda. Žal vsem učencem opreme ne bomo mogli zagotoviti. Bomo se pa potrudili, 

da z vašo pomočjo pridobimo še kakšen računalnik, kamero … 

Zahvaljujem se vsem donatorjem, ki ste se odzvali naši prošnji in z vašim prispevkom 

učencem šole omogočili možnost izvajanja pouka na daljavo. HVALA. 

 

Pouk na daljavo ni pouk v šoli. Verjamem, da bomo z odgovornostjo do znanja in s 

sodelovanjem vseh deležnikov pouk na daljavo uspešno izvajali. Tako bodo učenci ohranjali 

stik s šolo, z znanjem, se virtualno srečevali s sošolci in sošolkami, razvijali vsakodnevno rutino. 

 

Vse dobro in uspešno. OSTANIMO POVEZANI. 

Ravnateljica, Valentina Gerjevič  
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