
Spoštovani starši, 

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020, sprejela 

sklep, s katerim je za sedem 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. 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim je določila, da se bo od 

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

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta bo izvajala pouk preko spletnih učilnic, elektronske 

pošte in video srečanj. Učenci bodo imeli dnevno najmanj eno video srečanje z učiteljem. 

Razpored video srečanj bodo predstavili razredniki učencem v ponedeljek. Za ponedeljkovo 

srečanje bodo učencem (staršem) vabila poslali razredniki. 

Razpored video srečanj in ostalo gradivo je pripravljeno tako, da je možno šolsko delo z enim 

računalnikom (tablico) v družini ob medsebojni uskladitvi urnika med šolajočimi otroki.  

Dnevni razpored predmetov za učenke in učence predmetne stopnje in stalni termin video 

srečanj je objavljen tudi na http://osfrslj.splet.arnes.si/?p=14891. Razpored predmetov za 

učence razredne stopnje in termin video srečanj bodo posredovale razredničarke.  

Za dodatno razlago, pojasnila in preverjanje znanja bodo učitelji povabili manjšo skupino 

učencev v dopoldanskem času. Za pobude, dogovore za dodatno razlago in pomoč bodo učitelji 

dosegljivi na elektronskem naslovu vsak dan med 8.30 in 9.00. V tem času bodo učitelji na 

voljo za kratka pojasnila in za dogovor o načinu in terminu dodatne razlage.  

Staršem učenk in učencev, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka, bomo ponudili 

možnost prevzema kosila na šoli. Upravičence do brezplačnega obroka bomo pozvali s 

posebnim povabilom.  

Za izposojo in vračanje knjig iz šolske knjižnice se učenci dogovorijo s šolsko knjižničarko 

preko elektronske pošte ali po telefonu na 01 292 76 32.  

Vemo, da pouk na daljavo ne more nadomestiti pouka v šoli, zato si želimo, da bi se učenci čim 

prej vrnili v šolo. Vemo tudi, da je pouk na daljavo za starše in učence velikokrat stresen. Za 

pomoč v stiski ali kakšno drugo pomoč lahko starši ali učenci navežejo stik  preko elektronske 

pošte s šolsko svetovalno delavko Olgo Oven ali preko telefona na 01 292 76 24. 

Za učence, ki nimajo računalnika ali tablice, imamo na voljo še nekaj tablic. 

 

Datum: 6. 11. 2020                                                                                    Lepo pozdravljeni 

Božo Starašinič, ravnatelj 
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