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Zadeva: Obvestilo za starše - Izvajanje VIZ dela od 9. 11. 2020 
 
V skladu z navodili okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/90, z dne 5. 11. 2020 vas obveščam, da se 
bo vzgojno-izobraževalno delo v obdobju od 9. 11. 2020 dalje za vse učence izvajalo na 
daljavo. 
 
1. Delo na daljavo 
S sklepom ministrice je za vse učence od 9. 11. 2020 dalje odrejeno izobraževanje na daljavo. 
Šola bo na ta način izvajala obvezni in razširjeni program, ne bo pa izvajala ekskurzij, plavalnih 
tečajev in kolesarskega izpita. Za učence od 1. do 9. razreda se bo tako izvajalo učenje na 
daljavo, kar pomeni, da boste starši morali zagotoviti varstvo za najmlajše otroke oz. sami 
izvajati varstvo otroka. Zato vas obveščamo, da se varstvo otroka zaradi odrejene karantene 
ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja šole do vključno 5. razreda, 
lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate obvestiti 
delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka razloga, in sicer v obliki izjave o 
obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, Ur. l. RS, št. 152/20). 
 
2. Organizacija dela za učence od 6. do 9. razreda 
 
Z učenci od 6. do 9. razreda smo že v času pred jesenskimi počitnicami pričeli z učenjem na 
daljavo, ki smo ga kljub manjšim zapletom zelo uspešno vzpostavili. Zato bomo model, s 
katerim smo začeli, obdržali tudi v naslednjem tednu. Še vedno je v veljavi urnik z 
opredeljenim časovnim razporedom videokonferenc za učence, ki je objavljen na spletni 
strani šole in v spletni učilnici, prav tako se bodo še naprej izvajale dejavnosti v spletnih 
učilnicah. 
 
Sprememba v izvajanju dejavnosti je samo v tem, da bomo v skladu z usmeritvami v okrožnici 
MIZŠ izvajanje pouka prilagodili tako, da bomo zmanjšali število učnih gradiv, glede na 
opredeljeno število ur v urniku za posamezni predmet. Konkretno to pomeni, da bo npr. 
strokovni aktiv za matematiko pri štirih urah pouka na teden, pripravil dejavnosti za dve uri. 
Učenci bodo tako imeli na voljo dve šolski uri časa za obravnavo ene učne enote oz. štiri ure 
za obravnavo teh dveh učnih enot. S tega vidika imajo tudi za dejavnosti pri enournih 
predmetih učenci na voljo za reševanje 14 dni, učitelji pa v teh 14 dnevih enkrat objavijo in 
enkrat izvedejo videokonferenco z učenci. Dejavnosti za obvezne in neobvezne izbirne 
predmete bodo učitelji torej objavljali enkrat na 14 dni, pri čemer bo prva objava v 
ponedeljek, 9. 11. 2020, ko ponovno pričnemo z učenjem na daljavo. 
 
Sicer pa ostane v veljavi enkrat tedensko objavljanje učnih gradiv v spletni učilnici, kot je bilo 
to v veljavi ob začetku učenja na daljavo.



 
 
 

 
 
 

 
2. Organizacija dela za učence od 1. do 5. razreda 
 
Z učenci od 1. do 5. razreda v šolskem letu 2020/2021 prvič po spomladanskih izrednih 
razmerah pričenjamo z delom na daljavo. Zahtevnost tovrstnega načina izobraževanja se 
povečuje z dejstvom, da ti učenci, še posebej najmlajši, že ob vsakdanjem običajnem šolskem 
delu potrebujejo še veliko spodbud in pomoči učitelja, v tem primeru, pri učenju na daljavo 
pa seveda veliko pomoči staršev. Zato smo v skladu z usmeritvami MIZŠ kakor tudi Zavoda RS 
za šolstvo, delo na daljavo prilagodili tako, kot smo ga tudi v letošnjem spomladanskem delu 
preteklega šolskega leta. 
 
Osnovno izhodišče je, da je predmetnik za učenje na domu prilagojen, prav tako tudi urnik, 
kateremu je dodan časovni razpored videokonferenc za učence. Videokonference niso vezane 
na posamezne predmete, ampak na oddelek, zato so posvetovalne narave in so namenjene 
podpori celotnega učnega procesa. Učitelj sam, po svoji presoji znotraj urnika 
videokonference opredeli čas za posamezno vsebinsko ali predmetno področje. Usmeritve za 
izvedbo videokonference so opredeljene v priloženih preglednicah. Časovni razpored 
videokonferenc bo za vse razrede objavljen na spletni strani šole pa tudi v spletni učilnici. 
 
Sicer bo objavljanje učnih gradiv v spletni učilnici potekalo enkrat tedensko, razen v tem, 
prvem tednu, ko bodo gradiva za ponedeljkov urnik v učilnici na voljo v ponedeljek do 7.30, 
za vse ostale dni v tednu pa od torka od 7.30 dalje. 
 
V prilogi vam pošiljamo predlagani razpored dela na domu za učence od 1. do 5. razreda, 
okvirni urnik in preglednico s časovno razporeditvijo videokonferenc za posamezne razrede. 
 
Dragi učenci, spoštovani starši, 
Na koncu se vam zahvaljujemo za vaš dosedanji odgovoren odnos, ki ga izkazujete pri 
upoštevanju ukrepov za varovanje zdravja. Prav tako pa pričakujemo, da boste, dragi učenci, 
odgovorno in aktivno pristopili tudi k delu na daljavo. Tudi v teh, ne ravno naklonjenih časih 
zaupajte vase in ohranjajte optimizem ter pozitivno naravnanost. Pomagajte si med seboj in 
poiščite pomoč, če jo potrebujete. Tudi mi v šoli smo vam vedno na voljo za kakršnokoli 
pomoč. Nihče si te situacije ni izbiral sam in nihče si je ni želel. Verjamemo pa, da si vsi želimo, 
da jo s skupnimi močmi uspešno prebrodimo. 
 
Pazite nase in na svoje zdravje in ostanite zdravi. 
Lep pozdrav 
 
         Ravnatelj 
         Rado Kostrevc 
 
 
 
Priloga: 

- Predlog predmetnika, urnik in razpored videokonferenc (1. do 5. razred) 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Priloga 1 

 
Tabela 1 – Predmetnik za učenje na daljavo 
 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Predmet/št. 
ur tedensko 

         

SLJ 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

MAT 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

TJA  1 1 1 1 2 2 2 2 

LUM 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

GUM 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

SPO 1 1 1 1      

ŠPO* 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

NIT    1,5 1     

DRU     2     

GOS*     0,5 0,5    

GEO      0,5 1 1 1 

ZGO      0,5 1 1 1 

NAR      1 1   

TIT      1 0,5 0,5  

DKE       0,5 0,5  

FIZ        1 1 

KEM        1 1 

BIO        0,5 1 

SKUPAJ 9 10 11 11,5 12,5 12,5 12 13 12,5 

 
OPOMBE: 

 Pouk športa se lahko izvaja v okviru popoldanskih aktivnosti, strnjeno v enem dnevu (*). 

 Podobno se lahko izvaja pouk gospodinjstva, v povezavi z domačimi opravili (*). 

 Urnik je lahko razdeljen v tednu tako, da je en dan v tednu (predvidoma četrtek) namenjen 
dejavnostim s področja športa in umetnosti (likovne ali glasbene). 

 
 
 
Priloga 2 

 
Tabela 2 - PREDLAGANI DNEVNI RAZPORED  
 

Ura Časovni 
okvir 

Dejavnost Vsebina dejavnosti 

Predura 7.00-7.30 Zajtrk Pripravi mizo in pojej zajtrk. 

1. 
7.30-8.20 Priprava na šolsko delo 

Preglej gradivo v e-učilnici in pripravi 
pripomočke, ki jih potrebuješ za delo. 

2. 8.20-9.05 
9.10-9.55 

Šolsko delo - I 
Rešuj naloge po navodilih pri predmetih, ki 
so na urniku. 

 
9.55-10.15 Kratek odmor 

Prezrači sobo, naredi nekaj dihalnih vaj in 
popij čaj ali vodo. 

3. 
10.15-11.00 Šolsko delo - II 

Rešuj naloge po navodilih pri predmetih, ki 
so na urniku. 

4. 
11.05-11.50 

Sprostitveno ustvarjanje, 
ročna dela, glasba 

Riši, slikaj, fotografiraj, pleti, kvačkaj, speci 
pecivo, zloži origami, igraj na glasbila. 



 
 
 

 
 
 

 11.50-12.00 ODMOR Sprostitev 

 12.00-14.00 Kuhanje kosila, kosilo Sodeluj in pomagaj pri pripravi kosila. 

 
14.00-15.00 

Popoldanski sprehod v 
naravi 

Naredi nekaj vaj, ki so predlagane v zavihku 
za pouk športa.  Fotografiraj zanimivo 
rastlino, žival, drevo. Zavrti si glasbo. 

Razpored 
konferenc 

15.00-15.30 
Priprava na 
videokonferenco 

Pripravi pripomočke in učno gradivo, ki ga 
potrebuješ za delo. 

 
15.30-17.30 

Sodelovanje na 
videokonferenci 

Izpostavi pripravljena vprašanja za 
učiteljico/učitelja, sodeluj v pogovoru, delaj 
si zapise… 

 

17.00-19.00 Prosti čas 

Delaj na vrtu ali v stanovanju, prebiraj 
knjige, revije, piši dnevnik, sestavljaj kocke, 
poslušaj glasbo, poklepetaj s prijatelji na 
daljavo … 

 
19.00-20.00 Priprava večerje, večerja 

Pomagaj pri pripravi večerje, pripravi mizo, 
pomij posodo. 

 
20.00-21.00 

Družabne igre za 
razvedrilo, pogovor, film. 

Uporabi karte, monopoli, bingo … 

 21.00-6.30 Čas za počitek Dobro se naspi. 

 
 
 
Priloga 3 

 
Razpored videokonferenc za učence 1., 2. in 3. razreda: 
 

Dan 
Časovni 
okvir 

Razred Opombe o vsebini dejavnosti 

Ponedeljek 15.30-16.30 1. in 2. 
Posvetovanje z učiteljem/učiteljico, navodila za delo, 
usmeritve. 

Ponedeljek 16.30-17.30 3. 
Posvetovanje z učiteljem/učiteljico, navodila za delo, 
usmeritve. 

Torek 15.30-17.30 3. Odgovori na vprašanja, skupno reševanje primerov, zgledi. 

Sreda 15.30-17.30 1. in 2. Odgovori na vprašanja, skupno reševanje primerov, zgledi. 

Četrtek 15.30-17.30 3. Ponovitev, utrjevanje, preverjanje rešitev, priprava na delo. 

Petek 15.30-17.30 1. in 2. Ponovitev, utrjevanje, preverjanje rešitev, priprava na delo. 

 
 
 
Razpored videokonferenc za učence 4. in 5. razreda: 
 

Dan 
Časovni 
okvir 

Razred Opombe o vsebini dejavnosti 

Ponedeljek 
11.05-11.50 

4., 5. 
Posvetovanje z učiteljem/učiteljico, navodila za delo, 
usmeritve. 11.55-12.40 

Sreda 
10.15-11.00 

4., 5. Odgovori na vprašanja, skupno reševanje primerov, zgledi. 
11.05-11.50 

Petek 
10.15-11.00 

4., 5. Ponovitev, utrjevanje, preverjanje rešitev, priprava na delo. 
11.05-11.50 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

Priloga 4 

 
PREDLOG URNIKA ZA 1. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ MAT SLJ ŠPO SLJ 

2. SPO LUM MAT  GUM 

3.      

 
 
 
PREDLOG URNIKA ZA 2. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ MAT SLJ ŠPO SLJ 

2. MAT LUM SPO  GUM 

3.   TJA   

 
 
 
PREDLOG URNIKA ZA 3. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ MAT SLJ ŠPO MAT 

2. MAT SLJ SPO GUM LUM 

3.   TJA   

 
 
 
PREDLOG URNIKA ZA 4. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ DRU SLJ ŠPO SLJ  

2. MAT TJA MAT GUM NIT 

3. NIT (lihi teden)  LUM    

 
 
 
PREDLOG URNIKA ZA 5. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ DRU SLJ ŠPO SLJ  

2. MAT TJA MAT GUM DRU 

3. NIT  LUM   GOS (lihi teden) 

 


