
 
Spoštovani starši, skrbniki! 

 

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev 

o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je 

skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja 

epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARSCoV-2, jesenske počitnice 

podaljšajo do 8. 11. 2020.  

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 

2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.  

Zavedamo se, da so za vas starše informacije o poteku in organizaciji pouka zelo pomembne, 

a smo jih tudi sami deležni v zadnjem trenutku. Kljub temu smo se na šoli pripravili na 

morebiten pouk na daljavo tudi za učence od 1. do 5. razreda. S ciljem, da bi zadostili vsem 

potrebam naših učencev po IKT opremi, smo v tem tednu intenzivno sodelovali in za pomoč 

naprošali različna podjetja, poslovne partnerje in Mestno občino Koper.  

Z veseljem sporočam, da bomo v naslednjem tednu dosegli zadani cilj zahvaljujoč podjetju 

Luki Koper, Digitalnici Koper in našemu ustanovitelju, Mestni občini Koper. Takoj, ko bodo 

računalniki pripravljeni za prevzem, vas bomo o načinu, dnevu in uri obvestili. 

Covid-19 žal narekuje nepredvidljivo prihajajoče obdobje, tudi kar se izvajanja pouka tiče, zato 

si bomo prizadevali opolnomočiti vse učence za delo v spletnih okoljih. Segment digitalnega 

opismenjevanja bo del učnega procesa tudi, ko se vrnemo v šolo. 

Skrbno načrtovanje, organizacija dela, pozitivna naravnanost in spodbudno okolje je pravi 

recept za premagovanje subtilnega obdobja, v katerega smo vpeti. S pravo mero vsega in s 

skupnimi prizadevanji nam bo uspelo. 

 

Dragi učenci in učenke. 

Izkoristite podaljšane počitnice za igro, branje, ustvarjanje, gibanje na svežem zraku in 

preživljanju časa s svojimi najbližjimi. Predvsem pa ostanite zdravi!   

 

V upanju, da se čimprej srečamo v šoli, vas lepo pozdravljam.  

                                                                                                 

                                                                                                       Ingrid Poropat, prof. 

                                                                                                           v. d. ravnatelja     

 


