
 
 

 
 
 

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke, 

po dveh tednih dela v izrednih okoliščinah lahko zatrdim, da smo vzpostavili odlično okolje za kvalitetno 

učenje na daljavo. Ugotavljam, da je sodelovanje med učitelji, učenci in starši izjemno. Odlično smo se 

odzvali na spremembe, odlično se prilagajamo situaciji in ves čas stremimo k izboljševanju vodenja in 

učenja na daljavo.  

Ta čas je za vse nas velik izziv. Primorani smo si bili bliskovito nabrati nove izkušnje. Naši strokovni 

delavci so se v teh posebnih okoliščinah izkazali s svojo strokovnostjo, fleksibilnostjo. Res jih lahko 

pohvalim in ponosna sem, da lahko delam s takim kolektivom. Prav pedagoški delavci danes lahko naredijo 

ogromno za širjenje dobrega, pozitivnega, navdihujočega. Trudili so se, da so navodila za delo na daljavo 

vzorna, strokovna in predvsem vsebujejo človeško noto, ki jo danes še kako vsi potrebujemo, kaj šele naši 

otroci. Ponosna sem na naše učence, ker v teh posebnih okoliščinah dokazujejo, kako delovni, vedoželjni, 

samostojni in odgovorni so. Prav vsak izmed njih je izjemen. 

V teh dneh se je še kako obrestovala naša dobra povezanost šole s starši. Starši, dokazali ste, da zmoremo in 

znamo odlično sodelovati. Hvala vam za zaupanje in za vse pohvale in zahvale, ki dežujejo iz dneva v dan, 

ter tudi za vse vaše nasvete, ki nam pomagajo usmerjati procese učenja v pravo smer.  

Lahko nam popolnoma zaupate, da bomo pedagoški proces peljali uspešno, da bo ob skrbnem učiteljevem 

vodenju ter kakovostni povratni informaciji napredoval prav vsak učenec naše šole.  

Še naprej spodbujajte svoje otroke, da poiščejo stike z učitelji in jim pošiljajo povratne informacije o 

opravljenem delu. Učitelji pričakujemo direktno povratno informacijo – da se nam otroci oglasijo in 

povejo, kako so naloge opravili, ali so imeli težave, če potrebujejo pomoč pri učni snovi. Nekateri učitelji so 

za ta namen odprli spletne učilnice in kanale znotraj e-Asistenta za učence.   

Pomembno je, da otroku pomagate pri tehničnih zadevah in ga spodbujate pri delu, ni pa potrebno, da ste 

ves čas njegov učitelj. Kar otrok zmore narediti sam, naj tudi naredi. Tudi v tem času je potrebno še bolj 

krepiti otrokovo odgovornost, samostojnost in mu tako dvigovati samozavest, kaj vse zmore sam. Na ta 

način se učenci učijo tudi funkcionalne pismenosti. Z otrokom naredite urnik dnevnega poteka dela – delo za 

šolo naj večinoma poteka dopoldne, da boste lažje uskladili vse dejavnosti. Po šolskem urniku naj si otrok 

označi že opravljene dejavnosti za tisti dan. 

Delo za šolo je pomembno, a je le del našega življenja. Naj bo čas, ko moramo biti vsi skupaj doma, čas za 

družino, pogovore, dobro počutje in občutek varnosti. Ne pozabite na smeh in veselje znotraj družine. 

 



 
 

 
 
 

Če pri delu na daljavo naletite na težave, ki jih ne znate rešiti, se obrnite na vaše razrednike preko e-

Asistenta ali pokličite svetovalno delavko Sašo Pesrl na telefon 041 547 974, mene osebno na 030 333 723 

ali mojo pomočnico Katjo Perčič Košir na 064 234 986. Z veseljem vam bomo pomagali. 

Ker želimo spremljati učence in njihovo spoprijemanje z novimi oblikami učenja, vas vljudno 

naprošamo, da izpolnite anketni vprašalnik. S tem bomo pridobili potrebne povratne informacije o 

našem delu in poskušali izboljšati morebitne pomanjkljivosti. Vljudno vas naprošam, da jo izpolnite 

do srede, 1. 04. 2020. Anketa je anonimna.  

Anketa je dostopna je na: https://www.1ka.si/a/264224 

V anketi vas sprašujemo tudi o dostopnosti do informacijske tehnologije, da bi zbrali podatek, koliko naših 

družin potrebuje pomoč. Na MIZŠ, na občini in na šoli bi radi pomagali družinam, ki se soočate težavami 

pri zagotavljanju informacijske tehnologije, vendar nam morate najprej sporočiti potrebe po napravah 

oz. po internetni povezavi. Pomagali vam bomo po naslednjih prednostnih kriterijih: 1. družina nima 

dostopa do interneta in računalnika (če koga takega poznate, nam sporočite in bomo preverili situacijo), 2. 

družina nima računalnika, 3. večja družina, 4. lastna presoja potreb.  

Prosimo vas torej, da nam na naslov janja.srsen@guest.arnes.si sporočite potrebe ter pojasnite situacijo, da 

bomo lahko priskočili na pomoč. 

Zares sem ponosna na vse nas, da stvari potekajo tako uglašeno, da zmoremo in smo pripravljeni 

medsebojno deliti izkušnje za čim boljše delo, da bodo učenci to šolsko leto lahko izpeljali z vsemi 

potrebnimi znanji, vsi skupaj pa pri tem pridobivamo neverjetne izkušnje. 

 

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi ter optimistični, saj pravijo, da so tudi optimizem, prijaznost in dobrota  

nalezljivi - ne le virusi.  

 

Hvala lepa. 

Ravnateljica Janja Sršen 
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