
 

1. RAVNANJE V PRIMERU SUMA ALI OKUŽBE S COVID-19 
REDNO OBVEŠČANJE O ZNAKIH OKUŽBE IN OKUŽENOSTI 
Epidemiologi oseb, ki so bile v stiku z okuženo osebo ne obveščajo več. To mora 
narediti okužena oseba sama.  
 
RAZREDNIK 
Ko razrednik prejme informacijo od staršev o morebitni ali potrjeni okužbi učenca, o 
tem obvesti krizni tim. 
Razrednik naj razišče, s katerimi osebami je bil učenec v šoli v stiku in na kakšen 
način. 
 
UČENCI 
Starši naj o morebitni okužbi učenca naše šole še vedno redno obveščajo razrednika, 
ta pa krizni tim, ne glede na to, ali ima učenec pouk na daljavo, v šoli ali pa so počitnice. 
Sporočijo naj, kdaj so se pojavili znaki okužbe (simptomi).  
 
DRUŽINSKI ČLANI 
V primeru znakov okužbe pri družinskem članu, ki še čaka na testiranje ali izvid testa, 
starše prosimo, da v tem času sorojenec, če je le mogoče, ostane doma do prejema 
rezultata brisa. Tako lahko preprečimo širjenje virusa v šoli. 
 
KARANTENA UČENCEV 
Učencem/oddelkom karanteno na podlagi posveta z epidemiološko službo odredi 
ravnatelj. Pozitiven bris učitelja še ni osnova za karanteno oddelka, če je dosledno in 
ves čas upošteval zaščitne ukrepe. 
Obvestilo o karanteni učencev staršem vedno posreduje vodstvo šole. Enako velja za 
obvestilo zaposlenim. 
 

2. DEŽURSTO KRIZNEGA TIMA MED VIKENDOM IN V ČASU 
POČITNIC 

V vikendu od 23. do 25. 10. 2020 in med počitnicami bo dežuren ravnatelj šole Rafko Lah. 
Nujne informacije/vprašanja v tem času sporočajte na elektronsko pošto (rafko.lah@os-fa.si) 
ali po telefonu (040-327-883). 
 

3. IKT OPREMA ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA 
V šoli pripravljamo seznam upravičencev do izposoje IKT opreme. Če bodo učenci razredne 
stopnje po počitnicah ostali doma, bomo v času od 2. 11. 2020 naprej organizirali izposojo. 

 

4. PRIPOROČILO STARŠEM  
Učenci naj učenju namenijo dopoldanski čas, na enak način kot bi to storili pri pouku v šoli. 
Učenci naj spremljajo sporočila učiteljev, redno in sproti opravljajo naloge ter se odzivajo. 
Prisotnost pri pouku na daljavo je za učence obvezna. Videokonferenc se lahko učenci 
udeležijo preko računalnika, tablic ali telefonov. Če se vaš otrok videokonference oz. časovno 
vezane zadolžitve ne bo mogel udeležiti, o tem obvestite učitelja in razrednika. 
Starši izostanke (npr. zaradi bolezni) razrednikom napovejte vnaprej oz. opravičujte sproti. 
 
KAKO NAJ POTEKA POUK NA DALJAVO 
Strokovni delavci – učitelji k temu sicer pristopajo avtonomno, skladno s strokovnimi priporočili 

za izvajanje pouka na daljavo. Učitelj/ica je odgovoren/na za načrtovanje vzgojno – 

izobraževalnega procesa – tudi na daljavo. Strokovni delavec sam izbira način poučevanja, 
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pri tem med drugim upošteva učno situacijo, različne nepredvidene situacije, zaznava 

nepredvidene težave (učne, ekonomske), diferencira ter daje povratne informacije in drugo. 

Učitelj/ica ima stik z učenci, tega pa ne doseže samo z video - uro.  Tudi učenci sami 

raziskujejo, sedaj je ta priložnost še večja…Pouk na daljavo je na eni strani zahtevnejši kot 

pouk v razredu, po drugi strani pa tudi zanimiv/drugačen in lahko ustvarjalen.  

Vsi se vsekakor zavedamo pomena nujnosti pouka v živo, a posebne razmere terjajo tudi 

posebne oblike izobraževanja na daljavo. 

Starši ste v tej situaciji lahko pomembna opora in podpora svojemu otroku. To dosežete tudi 

z dobro komunikacijo z vašim razrednikom/razredničarko in/oz učiteljem/učiteljico, ki skrbi za 

učenje in poučevanje vašega otroka. 

POVEZAVA 1. 

Nasveti za uspešno delo doma 
http://ossmartno.splet.arnes.si/files/2020/10/Nasveti-za-uspe%C5%A1no-delo-od-doma.pdf 
Na Safe.si so v sodelovanju z Arnes-om, Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) in 
Logout pripravili nekaj priporočil za varen pouk na daljavo za starše. Želijo, da se lahko tudi 
starši lažje pripravijo na varen pouk na daljavo in poskrbijo za varnost svojih otrok in družine 
na spletu.  
POVEZAVA 2. 
Priporočila za starše pri izvajanju pouka na daljavo – varnostni vidik 
https://safe.si/starsi/priporocila-za-starse-pri-izvajanju-pouka-na-daljavo-varnostni-vidik 
 

5. POBUDA ZA DODATNO PRIDOBIVANJE IKT OPREME - 
RAČUNALNIKE 

 
V tem času si izjemno prizadevamo, da bomo v dani in bodoči situaciji učencem oz družinam 
naše šole dali v posojo šolske računalnike. Po pridobljenih podatkih ter količini naše šolske 
opreme smo ugotovili, da vsem prošnjam ne bomo mogli zadostiti. 
Če menite, da lahko kakorkoli pri tem pomagate, vas v imenu učenk in učencev naše šole 
vljudno vabim/o, da nam vašo namero sporočite in sicer na e naslov: rafko.lah@os-fa.si. 
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