
Spoštovani učenci in starši! 

Ponovno se je epidemiološka slika zaradi širjenja virusa Covid 19 poslabšala  do te mere, da 

je z ukrepom odrejeno delo na daljavo za učence od vključno 6. do vključno 9. razreda. 

Močno upamo, da ukrep trajal samo v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 (v obdobju do 

jesenskih počitnic). Delo bo potekalo v obliki spletnih učilnic, ki so za posamezne razrede in 

predmete že ustvarjene na spletni strani šole. Učenci so vanje vstopali že znotraj pouka in ob 

dnevih dejavnosti, prejeli so že vstopna gesla, ki jih hranijo pri sebi. V primeru, da so jih 

izgubili, naj se obrnejo na razrednika ali razredničarko, ki jim jih bo ponovno posredoval. 

Dejavnosti,  ki naj bi jih učenci opravili v določenem dnevu, bodo naložene vsak dan do 8.00. 

Priporočamo, da si učenci pripravijo urnik dela, po katerem bodo vsak dan opravili vse 

dejavnosti, ki naj bi jih tisti dan imeli. Delu naj učenci ne bi namenili več časa, kot bi ga sicer, 

če bi bili v šoli.  

Zavedamo se, da staršev v tem obdobju ne bo doma in da bodo otroci morali opraviti delo 

sami, samostojno in odgovorno. Starše ob tem vseeno prosimo, da otroke dnevno spodbujate 

in preverite, koliko dejavnosti so za ta dan opravili, in jih tudi usmerite, da poiščejo pomoč, če 

delu ne bodo kos. Najhuje je, če otrok v nekem trenutku obtiči in ne najde poti naprej. To je 

čas, da vstopimo k posameznikom učitelji in starši in pomagamo pri reševanju. Glede na 

nastalo situacijo se obrnite na posamezne učitelje, razrednike, svetovalno delavko ali 

ravnateljico.  

Delo preko drugih spletnih orodij bo potekalo v dogovoru s posameznimi učitelji. Učenci 

bodo o tem sproti obveščeni. 

Še vedno bo kot nepogrešljiva ostala e-pošta, ki jo že sedaj uspešno uporabljamo za 

komuniciranje in s pomočjo katere se bodo povezovali učenci, učitelji ter starši. Kljub temu 

da približno vemo, s kakšno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) učenci 

razpolagajo, vas prosimo, da nam sporočite, če se bodo pojavljale težave in če bo otrokom 

onemogočeno delo. Poskušali vam bomo pomagati in morebitne težave odpraviti. V 

nasprotnem primeru namreč lahko otrok postane neodziven, mi pa ne vemo, zakaj je do tega 

prišlo. O težavah torej obveščajte razrednike. 

Učenci od 1. do vključno 5. razreda bodo obiskovali pouk v šoli po rednem urniku. 

Upoštevati je potrebno vsa priporočila, ki jih predpisuje NIJZ. Higienski režim je za te otroke 

določen.  Starše ob tem prosimo, da upoštevajo navodila in otroke pospremijo do vhoda v 

šolo, kjer jih sprejmejo dežurne učiteljice in jih usmerjajo k izvedbi higienskih ukrepov. 

Prosimo vas, da otroke pripeljete vsaj 5 minut pred pričetkom pouka, da lahko zadostimo 

vsem predpisanim ukrepom. Pri odhodu iz šole vas prosimo, da prihajate po otroke ob 

dogovorjeni uri in jih počakate pred šolo. Z razredničarkami prosimo komunicirajte preko e-

pošte, v primeru individualnega razgovora pa se za srečanje dogovorite z razrednikom v 

naprej.  

Oddelki vrtca na centralni šoli v Dobovi in na PŠ Kapele delujejo po normalnem urniku, 

zanje se, kar se tiče predpisanega higienskega režima, ni spremenilo nič. Obvezno upoštevajte 

predpis nošenja mask in razkuževanja rok ob vstopu v šolo in vrtec.  

Nekateri starši imate otroke v vrtcu in šoli, zato vas prosimo, da uskladite odhod vrtčevskega 

otroka z odhodom šoloobveznega otroka. Otroke torej pridete iskat ob dogovorjeni uri. Zaradi 

nastale situacije je namreč nesprejemljivo, da se starši gibljejo po šoli.  



Kljub močno drugačnim časom vemo, da bomo s skupnimi močni zmogli. 

                                          Kolektiv šole in vrtca OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in PŠ 

Kapele. 


