
      Ravne na Koroškem, 25.3.2020 

 
 
 
Dragi dijaki in dijakinje, spoštovani starši in učitelji! 
 
Za nami je drugi teden izobraževanja na daljavo oz. dela od doma, ki smo ga vzpostavili 

zaradi skupnega boja proti širitvi korona virusa. Z veseljem ugotavljam, da nam je delo s 

skupnimi močmi kar dobro uspelo. Uvajalno obdobje in začetne težave so zahtevale 

veliko energije učiteljev, dijakov kot tudi staršev, zato si vsi skupaj zaslužite resnično 

veliko zahvalo.  

S takšnim načinom izobraževanja bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Trenutno še ne 

vemo, kdaj bo vrnitev v šolske klopi možna in varna, zato moramo delo na daljavo 

načrtovati še za naslednja dva tedna (do 10. 4. 2020). Želimo si, da uspešno izvedemo 

pouk po programu in tako nadaljujemo z odgovornim izpolnjevanjem šolskih obveznosti 

ter poskrbimo, da bomo pouk zaključili v načrtovanih okvirih in imeli prave, zdrave, 

brezskrbne in dolge ter tople poletne počitnice. 

NAVODILA ZA DELO OD DOMA (3. in 4. teden: od 30. 3. 2020 do 10. 4. 2020) 

 Delo bo potekalo po urniku v e-Asistentu. 

 Vsak dan boste vsaj do 8. ure zjutraj dobili delo po elektronskih medijih od učiteljev 

glede na urnik za tisti dan.  

 Možno je delo preko različnih aplikacij: e-mail, messenger, e-Asistent (komunikacija), 

spletna učilnica…  

 Dodatno bomo uvedli on-line pouk preko brezplačne aplikacije ZOOM, da bomo 

učitelji lahko nadaljevali s posredovanjem učne snovi dijakom. Dijaki boste vsa 

navodila dobili od učiteljev, prosim, da jih dosledno upoštevate. 

 V času pouka (urnik e-Asistenta) imate možnost za pogovore z učitelji, ki smo vam v 

tem času na razpolago za tekoči dan. Lahko nas vprašate za dodatna pojasnila, prosite 

za razlago… Najbolje bi bilo, da bi v tem času nalogo tudi opravili. 



 Vse rešene naloge pošljete učitelju isti dan, najkasneje do 23.59. ure. Ko boste to 

naredili, se vam v e-Asistentu priznajo ure za ta dan. Če svojega dela ne oddate, vas 

bo učitelj označil v e-Asistentu kot manjkajočega, kar pomeni, da šolskega leta ne 

boste mogli redno zaključiti. Možne so napake z obeh strani, zato se o vsem sproti 

pogovorite z učiteljem ali razrednikom in razrešite nejasnosti. 

 Dijaki, pomagajte si med seboj, komunicirajte preko elektronskih naprav, 

povezujte se in se posvetujte glede šolskega dela. Glede na razmere, v katerih 

smo, poskrbite, da bodo vsi vaši sošolci in sošolke imeli gradivo in informacije. 

Razrednika obveščajte o morebitnih posebnih osebnih okoliščinah (bolezen, 

osebne stiske, negativne misli, prehud strah, itd.), ki bi lahko vplivale na 

opravljanje vašega dela. Za pomoč v stiski se obrnite na svojega razrednika, 

šolsko svetovalno službo in ravnateljico. Če pomoč potrebujete, vztrajajte tako 

dolgo, da jo boste dobili. Z veseljem vam bomo pomagali. 

 

Ostanimo doma in ostanimo zdravi! 

 
 
 

Ravnateljica: mag. Ivanka Stopar 
 
 
 
 
Priloge: 

- Navodilo za delo z aplikacijo ZOOM 

- Nasveti za uspešno delo od doma 


