
 

  

 
 

 
 

 
        

 
 

Spoštovani starši, 

Od 16. marca 2020 do preklica bo šola zaprta, pri čemer bomo organizirali pouk na daljavo. V 

nadaljevanju podajamo strnjena navodila: 

POUK: 

 Učitelji bodo na različne načine usmerjali delo učencev, komunikacija bo potekala preko e-pošte 

staršev. Prva navodila boste na vaše e-naslove prejeli v začetku naslednjega tedna. 

 Odgovornost za učenje bo v celoti učenčeva. Ob tem starše prosimo, da nadzirate otrokovo 

izpolnjevanje dnevnih nalog. Poučevanje tudi v tem primeru prepustite učiteljem. 

 Delo, ki ga bodo učenci opravili doma, ne bo ocenjeno. Lahko pa si učenci z gradivom pomagajo 

pri kasnejšem preverjanju in ocenjevanju znanja, ki ga bomo opravili, ko bo šola ponovno odprta. 

 Starše ob tem pozivamo, da otrokom omogočite dnevno branje e-sporočil. 

 Ure, ki jih bodo učenci opravili doma, se bodo štele kot izvedene ure pouka. 

 Danes, 13.03.2020, bodo učenci, ki so v šoli, domov odnesli svoje potrebščine. Če učenca v 

šoli danes ni, lahko do 16.30.ure potrebščine vašega otroka v šoli prevzamete starši 

(razredna stopnja). 

 

OBVEŠČANJE: 

 O vseh spremembah boste sproti obveščeni z obvestili na šolski spletni strani in preko e-pošte. 

 Vsa obvestila in druge pomembne informacije prosimo pošiljajte na: 

o ravnateljica: olga.kolar@guest.arnes.si  

o pomočnica ravnateljice (6.-9.r.): alenka.kladnik@guest.arnes.si 

o pomočnica ravnateljice (1.-5.r.): mika.cemazar@guest.arnes.si 

o Vodja PŠ Rudnik: alenka.milavec@guest.arnes.si  

 

 Vprašanja, ki se tičejo pouka na daljavo in podobno, prosimo naslavljajte neposredno na 

razrednika.  

NUJNO VARSTVO: 

 S strani NIJZ oziroma MIZŠ navodil še nismo prejeli.  

 

 

Gotovo se vsi zavedamo, da ne gre za šolske počitnice, pač pa za preventivni zdravstveni ukrep zaradi 

nastale situacije. Verjamemo, da boste starši poskrbeli za ustrezno varnost vaših otrok, mi pa se bomo 

potrudili za njihovo zaposlitev. Gotovo ukrep prinaša različne posledice, tudi negativne, ki pa so v 

primerjavi z zagotavljanjem varnosti in zdravja zanemarljive. 

 

Želim vam veliko zdravja, 

Olga Kolar, ravnateljica 
 

 

Ljubljana, 

 

13. 03. 2020 
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