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OBVESTILO ZA STARŠE
Spoštovani starši!

Vlada RS je s sklepom na dopisni seji 5. 11. 2020 za 7 dni PODALJŠALA ukrepe in
omejitve iz Odloka o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ., kar pomeni,
da od 9. 11. 2020 dalje nadaljujemo s poukom na daljavo.
Posredujemo vam nekaj navodil v zvezi z organizacijo pouka na daljavo.
Pouk bomo izvajali po enotnih kanalih:
 Razredniki vam bodo informacije posredovali po elektronski pošti.
 Arnesove spletne učilnice: Učenci so dobili podatke za svoje AAI račune v šoli od
razrednikov; dobili so informacije in ključe za dostop do posameznih spletnih učilnic.
Razredniki vam bodo posredovali video posnetek prijave v spletne učilnice.
Prosimo, da se z otroki skupaj prijavite v spletno učilnico do nedelje, 8. 11.
2020. V primeru težav pri dostopu do spletnih učilnic se lahko vedno po pomoč
obrnete na razrednika.
 Arnesov Zoom za videokonference.
 Elektronski naslovi učiteljev so dostopni na spletni strani šole.
Kako bo delo potekalo:
-

-

Razredniki vam bodo posredovali podrobnosti v zvezi z načinom izvajanja pouka na
daljavo. Pouk bo zastavljen tako, da bodo učenci lahko čim bolj samostojno izvajali
aktivnosti, v primeru težav ali vprašanj se bodo lahko obrnili na učitelja.
Navodila za delo bodo učenci dobili v spletni učilnici, v primeru težav z dostopanjem do
spletnih učilnic boste lahko z učiteljem kontaktirali tudi po elektronski pošti.
Zoom videokonference bodo potekale po dogovoru z učiteljem in glede na podatke, ki ste
nam jih posredovali v zvezi s časom, ko bodo učenci lahko prisotni na spletu.
Učno pomoč učencem bodo izvajali izvajalci strokovne in učne pomoči in šolska
svetovalna služba, ki bodo stopili v stik s starši posameznih učencev.

V primeru kakršnihkoli težav ali vprašanj smo vam na razpolago.
V želji, da se čim prej spet vidimo v šoli in da ostanemo zdravi, vas lepo pozdravljamo!

Ljubljana, 6. 11. 2020
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