
Spoštovani starši, 

glede na izkušnje v preteklem tednu, vam želim podati nekaj kratkih informacij in 

splošnih pravil bontona na videokonferencah.  

Učenci in učitelji bodo nadaljevali sodelovanje preko e-pošte, spletnih učilnic, šolske 

spletne strani in eAsistenta. V primeru, da se bo posamezen učitelj za to odločil, bo 

izobraževanje na daljavo potekalo tudi preko videokonferenčnega orodja ZOOM. 

Koliko bo teh ur pri posameznem predmetu, bodo, glede na snov in smiselnost 

uporabe tega orodja, določili učitelji posameznega predmeta. Po priporočilih MIZŠ za 

osnovne šole bomo izvajali preko ZOOM-a le nekatere ure pouka, saj 

videokonference ne morejo nadomestiti pouka v razredu. Urnik videokonferenc za 

posamezen oddelek se nahaja na šolski spletni strani v »ZOOM koledarčku«.  

Prisotnost učencev na videokonferencah je obvezna. Odsotnost bodo učitelji beležili 

v dnevnik. Starši ste dolžni odsotnost učencev na videokonferenci sproti opravičevati 

razredniku po e-pošti. V kolikor opravičila razrednik ne bo prejel v petih delovnih 

dneh od izostanka, bo učenec dobil neopravičeno uro. 

Pravila obnašanja na videokonferencah: 

- SNEMANJE videokonferenc je PREPOVEDANO, saj se s tem krši varstvo 

osebnih podatkov, kar je KAZNIVO dejanje (obrazložitev v priponki). 

- Učenec naj se prijavi pravočasno. 

- Učenec naj se obvezno prijavi s svojim imenom in priimkom. 

- Kamere morajo imeti vklopljeni vsi učenci ves čas. 

- Med poukom imajo učenci izklopljen mikrofon, vklopi ga le učenec, katerega 

pozove učitelj. 

- Če želi učenec besedo, dvigne roko. 

- Na videokonferenci naj bo prisoten le učenec. Na podlagi izkušenj učenec bolj 

zbrano sledi učitelju, če je v prostoru sam. 

- Učenec sledi pouku in upošteva pravila lepega vedenja (ne pije, ne malica, ne 

brska po internetu, se dopisuje …). 

 

V kolikor bo obnašanje učencev med videokonferenco neprimerno, bo učitelj 

posameznega učenca odstranil iz srečanja. 



V času izobraževanja na daljavo poteka tudi dodatni in dopolnilni pouk, dnevi 

dejavnosti ter preverjanje in ocenjevanje znanja.  

Sodelovanje s starši bo še naprej potekalo preko e-pošte. Učitelji se bodo potrudili, 

da bodo na vsa vprašanja, dileme odgovorili čim hitreje. Prosim vas za strpnost. V 

primeru kakršnih koli težav pri posameznem predmetu se obrnite na učitelja oz. 

razrednika. Seznam elektronskih naslovov vseh učiteljev šole je objavljen na šolski 

spletni strani. 

Zavedam se, da je izobraževanje na daljavo naporno, saj od učenca zahteva veliko 

samodiscipline in samostojnega dela. Prav gotovo pa vaši otroci občasno potrebujejo 

vašo pomoč. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. Verjamem, da bomo s 

skupnimi močmi uspeli prebroditi trenutno situacijo.                                                                                

Ines Ožbolt  
ravnateljica 


