POUK NA DALJAVO OD 9.11. DALJE
Po navodilu MIZŠ bo pouk od ponedeljka, 9.11.2020 potekal na daljavo za vse učence od 1.
do 9. razreda.
V nadaljevanju vam posredujem natančnejše usmeritve o izvajanju pouka:
1. Navodila za pouk od 1. do 3. razreda bodo objavljena na spletni strani šole v zavihku
»Delo na daljavo 1. triada«. Urnik pouka bodo prilagodile učiteljice za vsak oddelek.
Praviloma se bodo izvajale »blok ure«, da bodo imeli učenci le 3 do 4 predmete
dnevno. Več informacij vam bodo posredovale razredničarke.
2. Pouk za učence od 4. do 9. razreda bo potekal v učnem okolju Teams, kamor se otroci
prijavijo z AII naslovom. Tam bo objavljen tudi prilagojen urnik, v katerem bodo imeli
učenci večurne predmete po dve uri skupaj. V urniku ni izbirnih predmetov, ki pa se
bodo izvajali praviloma ob ponedeljkih 6. šolsko uro, jezikovni predmeti pa praviloma
ob ponedeljkih in sredah. O tem boste točno obveščeni preko razrednikov in
predmetnih učiteljev.
3. V ponedeljek, 9.11. ob 8.20 boste imeli vsi učenci od 6. do 9. razreda razredno uro z
razrednikom, kjer boste dobili natančnejše informacije. V nadaljevanju bodo razredne
ure vsak četrtek ob 8.20. Povabila na RU bodo objavljena v Teamsovem koledarju.
4. Na spletni strani šole je zavihek »Delo na daljavo«, kjer lahko dobite veliko koristnih
informacij. Za tehnične težave se lahko obrnete na Kristino Deo Dovč po elektronski
pošti kristinad@jozmos.si. V zavihku »Domov« najdete tudi e-naslove vseh učiteljev na
šoli (Kontakti učiteljev).
5. Če bo učenec zbolel in ne bo mogel slediti pouku na daljavo, ste starši dolžni o tem
obvestiti razrednika in na njegov e-naslov poslati opravičilo.
6. Informacija o zagotavljanju toplega obroka in prijava nanj je objavljena na spletni
strani šole.
7. V ponedeljek, 9. 11. 2020 ob 17.uri bodo razredniki za starše sklicali izredni roditeljski
sestanek po video povezavi, kjer boste dobili podrobnejše informacije in odgovore na
vaša vprašanja. Za starše 1.triade bo sestanek potekal preko ZOOM-a, za starše od 4.
do 9. razreda pa v okolju Teams, kamor se prijavite preko otrokovega AII naslova
(povabilo boste našli v zavihku Koledar) .
8. Tedenskih opoldanskih GU na daljavo ne bomo izvajali, vsa vaša vprašanja in težave
pa lahko starši razrednikom in učiteljem sporočate na njihove e-naslove. Odgovore
lahko pričakujete najkasneje v 48 urah.
9. Šolska knjižnica bo odprta vsak torek in četrtek med 8. in 11. uro, ko si učenci lahko
sposodijo knjige za branje in učenje ali vrnejo izposojeno literaturo.
10. Trenutna situacija vzbuja v nas številne stiske, skrbi in nemoč, zato se v takih primerih
lahko obrnete na razrednika, učitelja ali delavca na šoli, ki mu zaupate. Lahko pa se
obrnete tudi na druge organizacije, ki nudijo pomoč tako otrokom kot staršem. V
nadaljevanju omenjam le nekatere:











enotna brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki
deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu;
TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro,
svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo
pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan
med 8. in 18. uro;
klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj;
zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan;
v primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031
699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvosos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546
098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure;
za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in
napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi
klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro.

Vsi učenci, učitelji in starši si želimo, da se čimprej vsi vrnemo v šolo, do takrat pa sem
prepričana, da bomo s skupnimi močmi zmogli.
Vse dobro vam želim.
Ljubljana, 6. 11. 2020

Ravnateljica Simona Kralj

