
INFORMACIJE ZA STARŠE V ČASU IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO 

  

 V primeru nesodelovanja vašega otroka pri pouku na daljavo (nesodelovanje v spletni 

učilnici, neopravljanje domačih nalog, nesodelovanje pri videopouku) vas bo o tem 

obvestil razrednik. V kolikor se bo nesodelovanje nadaljevalo, se bo v reševanje 

težav vključila svetovalna služba. 

 Pouk poteka po urniku. Učna snov je vsebinsko in časovno prilagojena pouku na 

daljavo.  

 Aktivnosti z učenci so naravnane tako, da v čim manjšem obsegu  zahtevajo tiskanje 

nalog in učnih listov. V kolikor učenec nima možnosti tiskanja delovnega lista, v 

zvezek prepiše samo navodila in rešitve nalog. 

 Videopouk bo potekal po vnaprej določenem urniku, ki bo učencem dostopen v 

njihovem eAsistentu v spletni učilnici ODS oddelka (npr. ODS 6. a). 

 Odsotnost učencev pri videopouku bo učitelj označil v eAsistentu. Starši ste dolžni 

vzrok učenčeve odsotnosti sporočiti razredniku. Razrednik presodi, ali je vzrok 

odsotnosti take narave, da ga lahko opraviči. 

 Učenci bodo v posameznem dnevu imeli največ tri ure videopouka. 

 Pri videopouku je prisoten samo učenec. V prostoru, v katerem se nahaja, ni drugih 

oseb. 

 Motenje pouka z neprimernim obnašanjem se smatra kot kršenje šolskih pravil. 

Če se učenec kljub opozorilu učitelja še naprej neprimerno obnaša, ga lahko ta 

izključi iz videopouka. Opombo o dogajanju zabeleži v komentar v eA.  

 Učenec mora pri videopouku upoštevati bonton (priprava učnih pripomočkov, točnost 

vključitve v videopouk, ni malicanja …). 

 Spletna komunikacija poteka izključno v knjižnem jeziku.  

 Dodatna strokovna pomoč ter individualna in skupinska pomoč se bosta praviloma 

izvajali po urniku, razen v primerih, ko pouk poteka preko videokonference (takrat je 

učenec prisoten pri videopouku), v primeru ustnega ocenjevanja učenca ali drugih 

objektivnih okoliščin. Takrat se bo izvajalec dogovoril z učencem, kdaj bosta uro 

nadomestila. 

 

IZJEMA  ZA PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

 Učenci prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom imajo največ dve 

uri videopouka na dan. 



NAVODILA ZA UČENCE REDNEGA PROGRAMA IN PRILAGOJENEGA PROGRAMA Z 

NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM V ČASU IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO 

Pouk na daljavo bo potekal tudi preko spletnih učilnic: 

 Spletne učilnice so postavljene v eAsistentu. 

 Učenec se prijavi z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. 

 V spletno učilnico bodo posredovana vsa navodila za obravnavo posamezne učne 

snovi.  

Pravila pri videopouku: 

 Videopouk bo napovedan dan prej preko spletne učilnice v eAsistentu za vsak 

oddelek posebej. 

 V videopouk se učenec obvezno prijavi z uporabniškim imenom, iz katerega sta 

jasno razvidna njegovo ime in priimek. 

 Med videopoukom učenec obvezno vklopi možnost videa (slike).  

 Med videopoukom učenec izklopi možnost zvoka (mute). 

 Učenec se v pogovor vključi tako, da najprej dvigne roko, nato mu učitelj pove, naj 

vklopi mikrofon, in šele nato sodeluje v razgovoru. 

 Pri videopouku je samo učenec. V prostoru, v katerem se nahaja, ni drugih oseb. 

 Motenje pouka z neprimernim obnašanjem se smatra kot kršenje šolskih pravil. 

Če se učenec kljub opozorilu učitelja neprimerno obnaša, ga lahko ta izključi iz 

videopouka. Opombo o dogajanju zabeleži v komentar v eA.  

 Učenec mora tudi pri videopouku upoštevati bonton (priprava učnih pripomočkov, 

točnost vključitve v videopouk, ni malicanja …) 

 V kolikor učenec ni prisoten pri videopouku, ga morajo starši obvezno opravičiti 

razredniku (utemeljeni razlogi: npr. bolezen …) 

 Če je bil učenec odsoten pri videopouku, učitelj v spletno učilnico naloži samo 

navodila, katero učno snov naj sam predela (v DZ, učbeniku ...). 

Komunikacija bo potekala preko komunikacijskega kanala v eAsistentu: 

Spletna komunikacija poteka v knjižnem jeziku. 

 

PRVA TRIADA NIS 



 Spletni blog za NIS 1 je na povezavi www.nasaucilnica.blogspot.com 

 Spletni blog za NIS 2 je na povezavi www.nasaucilnica2.blogspot.com  

 Učenec se prijavi s klikom na povezavo. 

 V spletni blog bodo posredovana vsa navodila za obravnavo posamezne učne snovi.  

Pravila pri videopouku: 

 Videopouk bo napovedan vnaprej preko e-pošte na naslov staršev za vsak 

oddelek posebej. 

 Pri videopouku je samo učenec. Starši bodite na voljo, če bo otrok potreboval vašo 

pomoč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nasaucilnica.blogspot.com/
http://www.nasaucilnica2.blogspot.com/


NAVODILA ZA UČENCE POSEBNEGA PROGRAMA V ČASU IZVAJANJA POUKA NA 

DALJAVO 

Pouk na daljavo bo potekal tudi preko spletnih učilnic: 

 Spletne učilnice so postavljene v eAsistentu. 

 Učenec se prijavi z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. 

 V spletno učilnico bodo posredovana vsa navodila za obravnavo posamezne učne 

snovi.  

Pravila pri videopouku: 

 Videopouk bo napovedan vnaprej s strani razredničarke preko spletne učilnice v 

eAsistentu za vsak oddelek posebej. 

 V videopouk se učenec obvezno prijavi z uporabniškim imenom, iz katerega sta 

jasno razvidna njegovo ime in priimek. 

 Med videopoukom učenec obvezno vklopi možnost videa (slike).  

 Med videopoukom učenec izklopi možnost zvoka (mute). 

 Učenec se v pogovor vključi tako, da najprej dvigne roko, nato mu učitelj pove, naj 

vklopi mikrofon, in šele nato sodeluje v razgovoru. 

 Pri videopouku je samo učenec (drugih oseb ni v prostoru). 

 Motenje pouka z neprimernim obnašanjem se smatra kot kršenje šolskih pravil.  

 Učenec mora tudi pri videopouku upoštevati bonton (priprava učnih pripomočkov, 

točnost vključitve v videopouk, ni malicanja …). 

 V kolikor učenec ni prisoten pri videopouku, ga morajo starši obvezno opravičiti 

razredniku (utemeljeni razlogi: npr. bolezen ...). 

Komunikacija bo potekala preko komunikacijskega kanala v eAsistentu: 

Spletna komunikacija poteka v knjižnem jeziku. 

 

 

 

 



KAM PO POMOČ? 

 

SVETOVALNI TELEFON  

Če razrednik ugotovi, da bi učenec potreboval svetovalni razgovor, se obrne na šolsko 

psihologinjo Barbaro Grm Oražem. Nanjo se lahko obrnejo tudi starši, ki so v stiski.  

  

Barbara Oražem Grm  

040 806 335  

ČAS: vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 

  

VILHARJEV SOS TELEFON  

Edita Čepirlo 

040 591 294  

ČAS: vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 

   

RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA UČENCE IN UČITELJE  

Bojana Česnik  

040 418 609  

ČAS: vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 

  

eA SPLETNE UČILNICE  

Mateja Veber 

041 289 041  

ČAS: vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 

  



NIJZ  

pomoč v duševni stiski 080 51 00 

ČAS: 24 ur na dan, vse dni v tednu 

  

TOM telefon za otroke in mladostnike 

116 111 

ČAS: vsak dan od 12.00 do 20.00 

  

POSVET SVETOVALNICE ZA PSIHOLOŠKO POMOČ 

Osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu. 

031 704 707 in 031 778 772 

ČAS: vsak delovni dan  od 8.00 do 18.00 

  

SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO 

01 600 93 26 

ČAS: vsak dan od 16.00 do 20.00 

  

KLIC V DUŠEVNI STISKI  

01 520 99 00  

ČAS: vsak dan od 19.00 do 7.00 

  

SAMARIJAN IN SOPOTNIK - ZAUPNA TELEFONA  

166 123 

ČAS: 24 ur na dan  

  



DODATNA POMOČ 

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Postojna 

Centri za krepitev zdravja Postojna  

  

Društvo SOS  

031 699 333  

ČAS: vsak dan od 9.00 do 15.00 

080 11 55 

ČAS: vsak dan od 12.00 do 18.00 

elektronski naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si 

   

DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO  

031 770 120 Ljubljana  

031 546 098 Koper  

ČAS: vsak dan od 8.00 do 20.00 

  

KLICNI CENTER 

splošna vprašanja glede koronavirusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na 

morebitne druge strokovnjake  

080 14 04 

ČAS: vsak delovni dan od 8.00 do 20.00 

 

 


