
 
Spoštovani starši, skrbniki! 

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela 

sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni 

prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 

samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).  

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih 

za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je 

zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja 

virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno izobraževalno delo v 

šolah za vse učence izvajalo na daljavo.  

Pouk bo za vse učence potekal preko enotnega komunikacijskega kanala, Arnesovih spletnih 

učilnic. Učenci predmetne stopnje, od 6. do 9. razreda, so se v prvem tednu poučevanja na 

daljavo izkazali kot prizadevni in vešči pri delu v spletnih okoljih in prepričana sem, da bo temu 

tako tudi v bodoče. 

Novim izzivom naproti pa gredo v naslednjem tednu učenci od 1. do 5. razreda. Da bi delo 

potekalo  nemoteno in umirjeno, smo vam na šolski spletni strani, v razdelku Poučevanje na 

daljavo – navodila, pripravili protokole poučevanja na daljavo za posamezne razrede, ki so bili 

oblikovani na ravni oddelčnih učiteljskih zborov, Bonton obnašanja pri pouku na daljavo in 

urnike oddelkov s predvidenimi zoom videokonferenčnimi srečanji v naslednjem tednu. 

Podrobnejša navodila o delu boste prejeli s strani razrednikov na vaše elektronske naslove.  

S skupnimi prizadevanji nam je uspelo zadostiti izraženim potrebam po računalniški opremi za 

naše učence. Hvala vsem, ki ste nam priskočili na pomoč.  

V ponedeljek bodo Arnesovi strežniki ponovno na preizkušnji. V primeru, da bo prihajalo do 

motenj, prekinitev in bodo učenci imeli težave pri vstopanju v spletne učilnice, bodo učitelji 

navodila za delo poslali na elektronske naslove - maile. Pomembno je, da ohranimo pozitivno 

naravnanost in strpnost, kajti čas reši prav vse. 

Ob morebitnih tehničnih težavah lahko pokličete računalnikarja na številko 051 227 835, ob 

preostalih nejasnostih in dilemah pa svetovalno službo na 05 6638 121 ali vodstvo šole na 

041 934 776.  

Govorilne ure v mesecu novembru bodo potekale v tednu od 16. do 20. 11. 2020. 

V ponedeljek, 9.11.2020, bo prevzem naročenih kosil potekal od 12.00 do 14.00 ih za 

vhodom v 1. triletje. 

Prepričana sem, da nam bo s skupnimi močmi, potrpežljivostjo in suverenostjo uspelo 

premagati tudi to preizkušnjo. 

S spoštljivimi pozdravi.                                                                     Ingrid Poropat, prof. 

                                                                                                           v. d. ravnatelja     


