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Spoštovani dijaki in starši, 
 
za nami je prvi teden izobraževanja na daljavo, ki smo ga bili primorani vzpostaviti zaradi 

skupnega boja proti koronavirusu. Z veseljem ugotavljam, da nam je delo s skupnimi 

močmi dobro uspelo. Uvajalno obdobje in začetne težave so zahtevale veliko energije tako 

učiteljev kot tudi dijakov, zato gre vsem skupaj velika zahvala. S takšnim načinom 

izobraževanja bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Trenutno še ni znano, kdaj bo vrnitev v 

šolske klopi možna in varna, zato moramo delo na daljavo načrtovati dolgoročno, tako da 

bomo lahko pouk uspešno pripeljali do zaključka šolskega leta. Prav zato je pomembno, 

da nadaljujemo z odgovornim in vestnim izpolnjevanjem šolskih obveznosti in da 

v sodelovanje vključimo čisto vse dijake. 

 

V nadaljevanju vam pošiljam navodila za izvedbo pouka na daljavo za čas od 23. do 27. 3. 2020. 
Tudi v tem tednu bo potekal pouk na daljavo po urniku, ki je objavljen v eAsistentu. Na novo 
se začne izvajati pouk ŠVZ, PRA in pouk za dijake, ki bi morali biti na PUD-u.   
 

o Pouk ŠVZ se začne z realizacijo po urniku. Izvajajo se gibalne vaje, dijaki vodijo poročilo o 

aktivnosti.  
NASVET: pridružimo se RTV Sloveniji pri nacionalni akciji spodbujanja ohranjanja telesne dejavnosti 
in krepitvi zdravja s športno aktivnostjo doma v teh kriznih časih. Vsak dan ena vaja ob 18.00 na 
balkonu ali pri odprtem oknu. Akcijo lahko spremljate na povezavi www.rtvslo.si>sport>rekreacija, 
kjer najdete še mnogo koristnih nasvetov na to temo. 
 

o Pouk PRAKSE se začne z realizacijo po urniku s teoretičnimi vsebinami strokovnih 

modulov, namenjenih praktičnemu pouku. Dijaki opravijo teoretične priprave na 
prakso/vaje.  
 

o Dijaki, ki bi morali opravljati PUD, pričnejo pouk po urniku. Razredniki poskrbijo za 

ustrezno informiranje Z3c in F4c ter posredujejo učiteljem razredni mail. Načrtovani PUD v 

aprilu za oddelke B2a, Z3a, F3a, F3b se ne bo izvajal, zato se ni potrebno dogovarjati z 
delodajalci, dijaki bodo nadaljevali s poukom.  

 

o Dijaki prejmejo informacijo o nalogah in obveznostih za tekoči teden od učitelja, ki ima v 

tekočem tednu pouk po urniku v eAsistentu. Okvirni tedenski načrt dela za tekoči teden 

prejmejo v ponedeljek, 23. 3. 2020, do 8. ure. Za vsak predmet posebej se lahko učitelj z 
dijaki dogovori za dnevno pošiljanje podrobnih navodil za posamezno uro (zvečer ali zjutraj 
do 8. ure). Velja zlasti za predmete, ki imajo več ur v tednu. 
o Učitelji bodo dosegljivi za komuniciranje z dijaki v času pouka po urniku.  
o Razrednika ali učitelje obveščajte o morebitnih tehničnih težavah in se dogovorite za 

primerno obliko obveščanja in sodelovanja. Pomagajte vzpostaviti stik z dijaki, ki še ne 
sodelujejo pri pouku. Delite izkušnje in si medsebojno pomagajte. 
o Razrednika obveščajte o morebitnih osebnih okoliščinah (bolezen, stiske …), ki bi lahko 

vplivale na opravljanje dela.  
o Za pomoč v stiski se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo (jozica.hrovat@sc-nm.si, 

polona.kramar@sc-nm.si) . 
 

OSTANI DOMA, PAZI NASE IN NA DRUGE! 
Damjana Papež, 

ravnateljica 
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