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INFORMACIJA – DELO V ČASU MED 16. IN 20. 3. 2020 TER NADALJE 
 
 
 
Spoštovani starši in skrbniki! 
 
 
Kot ste bili obveščeni v petek, 13. 3. 2020, so šole za nekaj časa uradno zaprle vrata. Takrat sem 
vam v sporočilu tudi  zapisal, da bodo vaši otroci v tem tednu doma, brez posebnih šolskih 
obveznosti. Upam, da ste sporočilo pravilno razumeli. Zdaj je namreč čas, da se svojim otrokom še 
posebej posvetite, se z njimi družite in morda naučite kakšna praktična opravila, ki se jih v šoli ni 
mogoče (npr. kako oprati perilo, likati, ipd ).  Seveda pa jih nenehno osveščajte tudi  o higieni rok  
in krepitvi imunskega sistema. Sedaj je tudi priložnost, da  skupaj pregledate  zvezke in delovne 
zvezke,  da opravijo  zamujene obveznosti oz. domače naloge ter ponavljajo in utrjujejo že 
predelane vsebine. Tudi za branje knjig je to idealen čas, kajne?    
Prejel sem nekaj vaših sporočil, glede dela na daljavo in začutil malo nezadovoljstva, ker nekatere  
šole že delajo na daljavo, mi pa še ne. Brez skrbi, tudi mi bomo s poukom na daljavo pričeli, 
naslednji teden (če ne bo kakšne posebne odredbe MIZŠ). Skupaj z učitelji pripravljamo program in 
način dela, ki bo dostopen vsem. Tako boste v petek, 20. 3. 2020 prejeli natančna navodila.  Vsem 
staršem oz. učencem moramo omogočiti čim bolj enake pogoje, to pa ni lahko. Če vsebine dela na 
daljavo ne bi bile dovolj natančno pripravljene,  bi se lahko zgodilo to, kar se dogaja sedaj na 
nekaterih šolah, in sicer, da imajo otroci in starši doma več dela ter je več nejasnosti, kot jih je bilo 
v času rednega pouka v šoli.  
Želim vam, da ste zdravi, da se skupaj z otroki malo ustavite in tudi sami osmislite zanimive 
prostočasne dejavnosti.  
Prosim vas, da ste strpni in zaupate, predvsem pa, da resno vzamete odredbo o prepovedi gibanja 
v otroških in športnih parkih. Imamo srečo, da so v naših bližinah dokaj neobljudeni naravni kotički, 
kjer se vsaj za kratek čas,  lahko povsem zase (brez druženja) naužijemo vitaminov matere narave.  
 
 
Spremljajte našo spletno stran in ostanite zdravi - OSTI JAREJ. 
 
 
 
 

Uroš Vidmajer, 
ravnatelj OŠ Šempeter v Sav. dol. 

 
                                                                                                         


