
Spoštovani predstavniki staršev v svetu staršev, 
 
hvala za vprašanja. Odgovarjam na zastavljena vprašanja: 

 

1. Ali se trenutno ne da organizirati obiska zobozdravnika na drugačen način, kot pa z 

obiskom nujne zobozdravstvene ambulante v zdravstvenem domu? Šolska ambulanta 

v šoli je zaprta že nekaj časa in bo pa naših informacijah še kar nekaj časa (resnejše 

zdravstveno stanje zobozdravnice).    
Šolska zobna ambulanta je res zaprta, deluje  kakšen dan in spet ne. Res, da so prostori 
ambulante v šoli, vendar kader, delovni čas in vse ostalo ni v pristojnosti šole, zato na 
vprašanja ne znamo odgovarjati. Starše prosimo, da se  poleg nas z vprašanji obračate na 
Zobno polikliniko Kranj. 
 

2. Kako potekajo aktivnosti iz dela v vašem poročilu "Kako naprej"? 
Trenutno smo v fazi izobraževanja strokovnih delavcev. V sistem MDM vnašamo podatke 
učencev, ki so potrebni za pridobitev dostopa do Office 365 in pridobitev šolskih e-naslovov 
učencev. 
 

3. Ste razmišljali, da bi vsak učenec prejel šolski e-naslov, ki bi ga uporabljali za pošiljanje 

gradiva v takšnih primerih? Tako bi bilo gradivo zbrano na enem mestu. 
Učenci enega oddelka na predmetni stopnji  imajo že pridobljene e-naslove in urejen dostop 
do Office 365. Do konca šolskega leta bodo preizkusili samo uporabo. V sistem vnašamo 
podatke tudi za ostale učence. 
 

4. Kakšna je dostopnost računalniške opreme za socialno ogrožene družine? 
V času pouka na daljavo je bilo učencem iz socialno ogroženih družin razdeljenih najmanj 10 
do 12 računalnikov. V primeru ponovitve pouka na daljavo bomo učencem iz socialno 
ogroženih družin za uspešno šolsko delo poskušali zagotoviti ustrezno računalniško opremo. 
Šola ima nekaj računalnikov v te namene. S strani donatorjev smo prejeli 11rabljenih  
računalnikov. V primeru večje potrebe pa bomo seveda spet iskali donatorje. 
 

5. Pišete o prilagojenem urniku. To lahko povzroči, da bodo učenci v zaostanku s snovjo, 

kar se lahko zelo pozna pri višjih razredih, ko bodo šli na srednje šole in bodo slabše 

pripravljeni.  
V času pouka na daljavo smo ravnali v skladu s priporočili Zavoda za šolstvo in ministrstva. 
Navodila so bila taka, da se tudi mesec april ponavlja in utrjuje, v maju pa ocenjuje. Seveda so 
učitelji ravnali glede na delo v svojih skupinah. Če so učno snov pravkar utrdili, so nadaljevali 
z obravnavo lažje snovi. Po povratku učencev v šolo je sledila obravnava težje snovi. 
Devetošolci so obravnavali in utrjevali učno snov, ki je pomembna za vstop v srednjo šolo. 
Usmeritve ministrstva so, da v prvem mesecu v novem šolskem letu učitelji utrjujejo učno snov 
prejšnjega razreda. 
 

6. Ste razmišljali o zaključku leta za devetošolce? Valeta bo? 
Starše devetošolcev in učence smo že pred vrnitvijo v šolo obveščali, da valete ne bo. 
Okrožnica ministrstva je odsvetovala ekskurzije, izlete, valete … šolam pa, da se učitelji 
primerno poslovimo od devetošolcev.   
 
Enaka navodila smo dobile vse šole in mi bomo naredili po navodilih. Do te dokončne odločitve 
smo prišli skupaj z razredničarkami, ki so se predhodno pogovarjale  s svojim učenci. Vsako 
leto imamo valeto v Prešernovem gledališču, ker na šoli nimamo prostora. Letos to ni mogoče.  
Šolsko ozvočenje se je na zadnjem šolskem plesu pokvarilo. Trenutno ga imamo v popravilu, 



menda ga dobimo v naslednjem tednu. Razredničarka 9. c razreda je zaradi rizičnosti odsotna, 
tudi na samo podelitev spričeval je ne bo. Od učencev se bo poslovila zunaj, izven šolskih 
prostorov. Razredništvo opravlja nadomestna učiteljica po njenih navodilih.  Razredničarke so 
povedale, da so se devetošolci veselili prihoda v šolo zaradi druženja s sošolci,  šolsko delo je  
večini odveč.  Ko so se pogovarjali o pripravi programa,  niso pokazali velike pripravljenosti.  
Navadno pa za pripravo programa potrebujemo od meseca in pol do dva meseca. V četrtek, 
11. 6. 2020 bodo devetošolci imeli  tehniški dan: fotografiranje, delavnico plesa z Ritmom, 
športne igre, malico oz. pogostitev. Srečanje devetletnih odličnjakov in prebojnikov z županom 
letos odpade. Z MOK nam bodo za najboljše učence poslali video film, ki si ga bomo z odličnjaki 
ogledali skupaj. Učencem bomo podelili priznanja, odličnjakom pa tudi knjige za spomin.  
 

7. Kako boste sprejeli otroke 1. 9. 2020? 

Vsako leto je sprejem v telovadnici. Naslednje leto imamo tri oddelke. Vsekakor se 

bomo potrudili, da bo sprejem za prvošolce lep in jim bo ostal v spominu. Na 1. seji pa 

smo že sprejeli sklep, da starše nižjih razredov po e-pošti obvestimo, kdo jih bo 

poučeval, kje je njihova učilnica. Matične učilnice učencev višjih razredov se ne 

spreminjajo, praviloma tudi razredniki ne. 

 

 

Odgovore pripravila ravnateljica Fani Bevk 


