
 
Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških 

razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela 

sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala 

uporabo omejitev, določenih v Odloku o 

začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolski 

zavodih (Uradni list RS, št 152/20).  

 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport 

je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih 

ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s 

katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za 

preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-

izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. 

 

O spremembah Vas bomo skladno s sprejetimi ukrepi Vlade RS sproti obveščali s sporočili po 

elektronski pošti, e-Asistentu in z objavami na spletni strani šole. 

 

 

Spoštovan starši, učenci! 

 

Izobraževanje na daljavo je drugačen, poseben način dela, 

zahteva veliko samodiscipline in predvsem pri mlajših učencih, 

pomoč staršev.  

• Zelo pomembno je, da tisti, ki se uči, je vedno učenec. Delo 

naj učenec opravi čim bolj samostojno.  

• Starši nudijo učencem pomoč, mlajšim pomagajo pri 

načrtovanju časa, dela.  

• Pomembno je sodelovanje z razredničarko/razrednikom. 

• Učenci, najdite si svoj prostor za učenje. Naj je tam, kjer 

se dobro počutite, kjer boste imeli mir, oz. je primeren za 

uspešno učenje. Imejte ga delovno urejenega. 

• Pomemben je čas učenja – urnik dela. 

• Upoštevajte navodila, priporočila učiteljev za posamezni 

razred oz. predmet. 

• Za uspešno delo je potrebna sproščenost, zbranost. Pomembno je, da se dobro naspite, 

da ste siti, skrbite za gibanje (pomembno je gibanje na prostem). 

• In seveda, motivacija do dela. Razmišljajte: kaj novega se bom danes naučil, izvedel, 

spoznal, poizkusil narediti? Komu vse bom lahko s tem pomagal? 

 

 

V upanju, da se čim prej vidimo, vam želimo uspešno delo in predvsem, da vsi skupaj ostanete 

zdravi.  

 

Vodstvo šole  


