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Spoštovani dijaki in starši, 
 
Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 bomo po odredbi 

Vlade RS začasno, predvidoma od 16. do 29. marca 2020, prekinili izvajanje pouka v šolah v 

fizični obliki. Ker želimo, da bi vsi ostali zdravi, bomo pouk izvajali na daljavo. Prosimo vas za 

odgovoren pristop do dela in vestno izpolnjevanje obveznosti. Tovrstna oblika pouka je za 

nas novost, vendar upamo, da bomo s skupnimi močmi zmogli. 

 

NAVODILA ZA IZVEDBO POUKA NA DALJAVO (1.teden: 16.–20. 3. 2020)  
 

1. Delo za dijake bo od doma potekalo po urniku, ki je objavljen v eAsistentu.  

2. Pouk prakse in športne vzgoje se ta teden ne izvaja. Nerealizirane ure se bodo 

nadomestile v času, ko se bo pouk spet pričel izvajati. Priporočamo gibanje na svežem 

zraku stran od družbe. 

3. Dijaki prejmejo informacijo o nalogah in obveznostih za tekoči dan od učitelja predmeta, 

ki ima ta dan pouk po urniku v eA najpozneje do 8. ure. Informacijo za vsak predmet 

posreduje dijakom učitelj na razredni mail in/ali na e-naslov dijaka, ki se nahaja v eA. 

4. Dijaki, ki ne dostopate do eA, se obrnite na razrednika (e-naslov). 

5. Učitelji bodo dosegljivi za komuniciranje z dijaki v času pouka po urniku.  

6. Komunikacija lahko poteka preko e-mail naslova, eA oz. po dogovoru z učiteljem. 

7. Razrednik skrbi za koordiniranje dela in odgovarja na vaša vprašanja preko e-maila.  

8. Dijaki, ki se jim prekine PUD, v tednu 16.–20. 3. 2020 nimajo pouka na daljavo. 

9. Dijaki, pomagajte si med seboj, če bo kdo imel težave z e-pošto in prejemom gradiva. 

10. V primeru kakršnihkoli zapletov pri izvajanju dela na domu kontaktirajte razrednika. Prav 

tako razrednika obveščajte o morebitnih osebnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na 

opravljanje dela. 

11. Skrbite, da imate dovolj prostora na e-mailu. 

12. Vsi e-naslovi učiteljev so na spletni strani (ime.priimek@sc-nm.si). 

 

 
Bodimo strpni, ker ja za vse nas to nova situacija in hkrati priložnost, da se naučimo nekaj 
novega. 
 
Lep pozdrav, 

 
Sebastijan Brežnjak 

ravnatelj 
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