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Zadeva:

Obvestilo o začasni prekinitvi izvajanja pouka v OŠ Trebnje

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 je od ponedeljka, 16. 3.
2020, dalje na podlagi sklepa vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe Ministrstva za zdravje o
prepovedi zbiranja ljudi v šolah, začasno prekinjeno izvajanje pouka in vseh ostalih dejavnosti v OŠ
Trebnje in v vseh njenih enotah. Predvidena Prekinitev pouka in vseh ostalih dejavnosti bo trajala
štirinajst dni oz. do preklica. Prekinitev vseh dejavnosti velja do preklica tudi za vse zunanje uporabnike
šolskih prostorov, ki imajo z OŠ Trebnje sklenjene dogovore o uporabi prostorov.
Na osnovi usmeritev in priporočil, ki smo jih dobili od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
in v skladu možnostmi, ki jih imamo, bomo v nadaljevanju delo z učenci organizirali preko spletne
strani OŠ Trebnje. Gradiva za učence bodo dostopna na spletni strani pod zavihkom IZREDNE
RAZMERE. Ko bo učenec izbral omenjeni zavihek, bo vstopil v spletno okolje, kjer bo lahko izbiral med
posameznimi razredi za razredni pouk in posameznimi predmeti za predmetni pouk. Pod vsakim
zavihkom bodo navodila za delo in komuniciranje z učitelji.
Še vedno vam bomo v nadaljevanju pošiljali obvestila o morebitnih ukrepih preko aplikacije Lopolis in
jih objavljali spletnih straneh OŠ Trebnje. Obvestila o ukrepih bodo na spletnih straneh objavljena tako
kot do sedaj pod vsebino HITRE POVEZAVE in alinejo NEVARNE NALEZLJIVE BOLEZNI, obvestila o delu
učencev na domu pa pod zavihkom IZREDNE RAZMERE.
Prosimo, da tudi v nadaljevanju spremljate naše objave in z upoštevanjem ukrepov prispevate k svoji
varnosti pa tudi k varnemu okolju za vse ostale.
Lep pozdrav
Ravnatelj
Rado Kostrevc

Posredovano:
- staršem učencev OŠ Trebnje
Obvestilo v vednost zaposlenim in zainteresirani javnosti:
- spletne strani OŠ Trebnje

