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Obvestilo za učence o izvajanju VIZ dela od 19. 10. do 23. 10. 2020 
 
Obveščam vas, da bo vzgojno-izobraževalno delo za učence od 6. do 9. razreda v naslednjem 
obdobju potekalo prilagojeno, glede na omejitve, ki jih je sprejela Vlada RS. 
 
1. Izvajanje VIZ dela z učenci od 6. do 9. razreda 
Od ponedeljka, 19. 10. 2020, do petka, 23. 10. 2020, poteka za učence od 6. do 9. razreda 
pouk na daljavo. V nadaljevanju sledijo jesenske počitnice, po počitnicah pa bodo nove 
morebitne prilagoditve odrejene glede na epidemiološko situacijo v državi. 
 
Pouk na daljavo bo v naslednjem tednu potekal po veljavnem urniku. Izvajali bomo vse ure 
pouka razen dopolnilnega in dodatnega pouka. Učna gradiva bodo v spletni učilnici za učence 
po urniku, po naslednjem razporedu: 

- do ponedeljka do 7.30 za delo v ponedeljek, 
- do torka do 7.30 za delo  v torek in sredo in  
- do četrtka do 7.30 za delo v četrtek in petek. 

Enkrat v tednu bo po dogovorjenem razporedu potekalo tudi video konferenčno srečanje. 
Predvideno je pri matematiki, slovenščini in angleščini, in sicer kot konzultacijska ura, v kateri 
vam bodo učitelji lahko posredovali dodatna pojasnila v zvezi z reševanjem učnih nalog. 
 
2. Izvajanje DSP in ISP 
Za učence se bo dodatna strokovna pomoč ter individualna in skupinska pomoč izvajala preko 
video konferenc. Izvajala se bo po enakem urniku kot se je izvajala do sedaj oz. jo bomo v 
primeru organizacijskih težav ustrezno prilagodili. Dodatna strokovna pomoč v obliki učne 
pomoči se v tem tednu ne bo izvajala. 
 
Drage učenke in učenci! 
Ti ukrepi, ki se uveljavljajo v naslednjem tednu, so namenjeni varovanju zdravja vseh nas, ne 
pomenijo pa, da se za vas že naslednjem tednu pričenjajo jesenske počitnice. Zato vas prosim, 
da resno in odgovorno pristopite k delu in učenju na daljavo, da ste pri tem odzivni in da 
sodelujete z učitelji, da se boste v nadaljevanju res lahko veselili počitnic, ko boste lahko za 
nekaj časa odložili šolsko delo. 
 
Obenem vas prosim, da tudi v nadaljevanju še naprej upoštevate priporočila NIJZ za varovanje 
zdravja, obenem pa ne pozabite tudi na nove zaščitne ukrepe, ki so od danes naprej v veljavi.  
 
Želim vam uspešno delo in upam, da boste po počitnicah spet vsi skupaj z nami v šolskih 
klopeh. 
         Ravnatelj 
         Rado Kostrevc 


