
 

 

Učenci in učenke, spoštovani starši!  

Vlada RS je za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. To 

pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020, ostaja v veljavi Odlok o prepovedi zbiranja ljudi s področja 

vzgoje in izobraževanja v enakih določilih kot do sedaj. Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice 

o izobraževanju na daljavo. Tako se bo pouk na daljavo izvajal do nadaljnjega za vse učence šole. 

Učenci, učitelji se bodo še naprej trudili z vami ohranjati stik preko spletnih učilnic in z izvajanjem pouka 

preko video srečanj, ki poteka preko ZOOM-a. Pomembno je, da ohranjate rutino, stik s šolo in z 

znanjem. Udeležujte se video srečanj, opravljajte naloge, sodelujte in pošiljajte učiteljem opravljene 

naloge, za katere se dogovorite. 

Starši, veseli nas, da vas večina prepozna, da smo z drugačnim pristopom izvajanja pouka na daljavo 

vzpostavili z učenci bolj pristen stik in predvsem dosegli, da so učenci bolj odzivni, bolj aktivni. Prosimo 

vas, da nas o morebitnih težavah in pomislekih seznanjate sproti. Le tako bomo lahko pomagali in 

skupaj poiskali rešitve. 

 

Ponovno vas obveščamo, da vam ponujamo možnost, da s torkom, 1. 12. 2020, naročite topel 

obrok za svojega otroka. Cena obroka je po rednem ceniku šole. Obroke boste plačali po 

položnici. Prav tako lahko naročite topel obrok za odraslo osebo. Cena je 4,50 €. 

PRIJAVA: Prijave veljajo le za čas pouka na daljavo in jih sprejemamo do ponedeljka, 30. 11. 

2020, do 8. ure na e-naslov ravnateljice: martina.ivacic@guest.arnes.si.  

V prijavo napišite ime in priimek otroka, razred ter ime in priimek starša oz. skrbnika, ki topel 

obrok naroča.  

PREVZEM OBROKA: Prevzemna točka bo pred kuhinjo šole (pri vhodu v veliko telovadnico), 

med 11.30 in 13.00. V prijavo lahko zapišete čas prihoda.  

Za prevzem obroka prinesite s seboj svojo posodo. Če te nimate, jo bomo zagotovili mi. Pri  

prevzemu upoštevajte preventivne ukrepe (medosebna razdalja, obvezna maska).  

 

 

 

Lepo vas pozdravljam, ostanite zdravi. 

                    Ravnateljica, Martina Ivačič 

        

 
                 

                                                                                                       


