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ZADEVA: Navodila staršem za izvajanje pouka na daljavo 

 

zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 bo na podlagi 

sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje šola zaprta od ponedeljka, 

16. 3. 2020, do preklica. Šola bo organizirala vzgojno-izobraževalno delo na daljavo. Skladno 

z okrožnico MIZŠ z dne 12. 3. 2020 bomo lahko to delo upoštevali kot realiziran pouk. Da bo 

delo na daljavo učinkovito, smo v OŠ Elvire Vatovec sprejeli naslednje ukrepe: 

 

- Učna gradiva in navodila za pouk bodo posredovana staršem preko komunikacije v 

eAsistentu skladno z urnikom. (Zaradi izredne situacije smo vsem staršem omogočili 

osnovni paket za sprejemanje sporočil. Kdor še ni oddal svojega e-maila, naj ga 

sporoči svojemu razredniku čim prej. Kontakte najdete na spletni strani šole pod 

zavihkom Kontakt – Učitelji.) 

- Na spletni strani šole bodo učitelji posameznih predmetov urejali spletne učilnice 

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=491 

- Starše prosimo, da z otrokom določite čas, ki bo namenjen šolskemu delu. Učenec naj 

sledi učiteljevim navodilom ter dokumentira svoje delo v zvezke in delovne zvezke. 

Znanje bo učitelj ob vrnitvi v šolo preveril in ocenil. 

- Učiteljem lahko pošljete svoje izdelke in prosite za povratno informacijo od 

ponedeljka, 16. 3. 2020, do preklica vsak delovnik od 7.30 do 15.30 (preko 

eKomunikacije ali e-maila http://www.os-ev-prade.si/e-mail/). 

 

Pouk na  daljavo je za naše učence nov izziv. Tokrat lahko tehnologijo uporabimo kot 

učinkovito sredstvo učenja. Želimo si, da bi bila izkušnja pozitivna in bi učence karseda 

mirno vodila do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev OŠ. 

 

Prosimo vas, da spremljate spletno stran šole, kjer vas bomo obveščali o vseh novostih 

http://www.os-ev-prade.si/  

 

Uspešno delo na daljavo! Upoštevajmo navodila pristojnih in ostanimo doma. 

 

 

Franka Pegan Glavina 

     ravnateljica 
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