
   
 

 
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica  

 
Dragi učenci, spoštovani starši! 
 
Kot smo vas predhodno že obvestili z novico na šolski spletni strani www.os-franaerjavca.si, se za vse učence 
osnovnih šol s ponedeljkom, 9. 11. 2020 začenja pouk na daljavo.  
 
Teden dni pouka na daljavo za učence od 6. do 9. razreda je že za nami. Zavedamo se, da nas prihodnji teden 
čaka še večja preizkušnja, saj se bodo pouku na daljavo pridružili tudi učenci razredne stopnje, ki bodo prav 
od vas starši, potrebovali veliko mero pomoči, potrpljenja in razumevanja. Vsak začetek je težek, pa čeprav 
smo takšno razdaljo med vsemi nami udeleženci vzgojno-izobraževalnega dela že imeli v spomladanskih 
mesecih. Še vedno se trdno držimo rdeče niti, da kjer je volja je tudi moč!  
 
Kot smo vas že obvestili, smo na šoli poenotili organizacijo in izvedbo pouka na daljavo z uporabo Arnesovih 
spletnih učilnic. Nekaj navodil v zvezi s spletnimi učilnicami ste starši že prejeli, v nadaljevanju pa še nekaj 
informacij, kako bo v naslednjem obdobju organiziran pouk, vse obšolske dejavnosti se do nadaljnjega ne 
izvajajo. 
  

ŠOLSKA PREHRANA 

 
Za vse učence je šolska prehrana do nadaljnjega samodejno odpovedana. 
 

Mestna občina Nova Gorica bo za učence, ki imajo subvencionirano kosilo, organizirala 
dostavo ali prevzem toplega obroka. Organizacija in izvedba je še v teku dogovarjanja z 
lokalno skupnostjo.  
 
Starši oziroma učenci, ki ste upravičeni do toplega obroka in se nanj želite naročiti nam 
pišite na epoštni naslov: nujna.obvestila@os-franaerjavca.si  
najkasneje do sobote, 7. 11. 2020, do 12. ure.  
Obvezno nam posredujte naslednje podatke: 

- Ime in priimek otroka 
- Ime in priimek starša 
- Telefonska številka starša, ki je v času šolanja na daljavo dosegljiv 
- Naslov za dostavo 

Pri tem vas obveščamo, da na epoštno sporočilo ne bomo odgovarjali.  
 
Prijava na topel obrok velja za vse dni v tednu, do vrnitve izvajanja pouka v šoli.  
O možnosti dostave oziroma prevzema toplega obroka vas bomo obvestili v ponedeljek, 9. 
11. 2020 do 9. ure.  

 

ORGANIZACIJA POUKA NA DALJAVO 

 
Dodatna strokovna pomoč, individualna strokovna pomoč ter ure slovenščine za učence priseljence se 
izvajajo prilagojeno pouku na daljavo. Strokovni delavci, ki izvajajo učno pomoč, bodo vzpostavili kontakt 
(epošta učenca, epošta starša za učence 1. razredov) z učenci, ki ste deležni te pomoči v šoli.  
 
Učitelji so prejeli smernice in navodila za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja. Učenci bodo o tem 
seznanjeni na razredni uri z razredniki.  
 

http://www.os-franaerjavca.si/
mailto:nujna.obvestila@os-franaerjavca.si


Prisotnost na video konferencah je obvezna za vse učence (učitelji beležijo prisotnost), opravičeno 
odsotnost pa sporočite razredniku. Na šoli smo pripravili kratka pravila pouka na daljavo, ki vključujejo tudi 
pravila video konferenčnih klicev (pripenjamo jih tudi temu sporočilu).  
 
Učenci v spletnih učilnicah imajo tudi predmet Razredna ura, katerega vsebina so splošne informacije. Na 
tem mestu je objavljen urnik video konferenčnih klicev, morebitna nadomeščanja in ostala vsebina, ki je 
primerna za razredno uro, med drugim tudi kratka pravila pouka na daljavo.  V kolikor ne razpolagate z 
video kamero in/ali mikrofonom (predvsem tisti, ki imate stacionarni računalnik), lahko za video konferenčni 
klic uporabite pametni telefon (namestite si aplikacijo Zoom). Če nimate primernega mobilnega aparata je 
video konferenčna povezava mogoča tudi brez video kamere in mikrofona. Učenci boste učitelja videli in 
slišali, učitelj pa vas ne bo, z učiteljem lahko komunicirate s pripomočkom klepet (chat).  
 
V mapi Pomoč vas čakajo razni pripomočki za lažje delo v spletnih učilnicah.  
 

POMEMBNO SI JE ZAPOMNITI 

 
Vsi učenci so prejeli osebni epoštni naslov in AAI identiteto. Pomembno je, da učenci in starši veste, da je 
komunikacija preko spletnih učilnic vezana na epoštni naslov učenca ime.priimek@ucenec.os-franaerjavca.si 
(dostop https://webmail.arnes.si/) in ne na komunikacijo preko eAsistenta. V šoli stremimo k temu, da z 
uporabo spletnih učilnic in osebnega epoštnega naslova, staršev in njihovih poštnih predalov učitelji ne 
polnijo več z učno snovjo učencev. V tem trenutku postaja komunikacija s starši preko eAsistenta (in 
epošte) kot tako imenovana pogovorna ura, komunikacija preko spletne učilnice pa kot dosedanje delo 
učitelja z učenci pri pouku.  
 
Od staršev pričakujemo, da boste svoje otroke spodbudili k samostojnemu dostopanju do spletne učilnice in 
epoštnega predala, glede na predznanje uporabe računalnika in seveda primerne starosti za samostojno delo 
z računalnikom. 
 

POTREBUJETE POMOČ? 

 
V kolikor imate težave z dostopom do spletnih učilnic nam lahko pišete na epoštni naslov pomoc@os-
franaerjavca.si.  
 

SKUPAJ ZMOREMO! 

 
Tako, kot smo v mesecu oktobru nagovorili učence predmetne stopnje, se sedaj z istimi besedami obračamo 
na vse vas, starši in učenci Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica - če smo se meseca marca znašli v 
življenjskem trenutku, ki ga marsikdo od nas še ni poznal, lahko tokrat rečemo, da smo ga že doživeli. Seveda 
nam bo tudi ta izkušnja ostala v trajnem spominu. Vsi zaposleni na šoli, ki ima čisto svojo himno, z zelo 
močnim in globokim pomenom, si želimo, da bi ta čas, ko se ne bomo srečevali na šolskih hodnikih in 
učilnicah hitro minil in da se prav vi učenci, naše mravljice, res čim prej vrnete v naše veliko šolsko mravljišče.  
 
Za vas imamo zelo veliko presenečenje na šoli, prepričani smo, da ga boste učenci predmetne stopnje zelo 
hitro opazili in kdaj pa kdaj medse sprejeli ter to presenečenje podelili tudi z mlajšimi, ki vam vztrajno sledijo 
in katerim ste zagotovo vzgled na naši šoli.  
 
Znanje je naš jutrišnji dan! Poskrbimo, da bo naš jutrišnji dan boljši jutri, naj bo odličen! 
 
Nova Gorica, 6. 11. 2020 
 
Uprava šole 
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OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA 

 

PRAVILA 
VIDEO KONFERENC 

Pripravim si vse potrebne 
učne pripomočke. 

Oblečem primerna 
oblačila. 

Pravočasno se prijavim  
z imenom in priimkom. 

Med predavanjem 
ne jem, žvečim, ... 

Pozdravim in izključim 
mikrofon. Ponovno ga 
vključim, ko dobim besedo. 
Govorim razločno in dovolj 
glasno. 

Aktivno sodelujem in si 
delam zapiske. 

Vključim spletno kamero. 

Počakam, da me učitelj 
vključi v predavanje. 

Komunikacija 

Pri vsakršni komunikaciji se 

obnašam primerno, 

uporabljam knjižni jezik in 

pravila pravopisa. 

e-pošta 

Redno preverjam svoj 

e-poštni predal 

(webmail.arnes.si) 

Spletne učilnice 

Redno spremljam spletne 

učilnice ter skladno z navodili 

in roki oddajam svoje naloge. 

AAI identiteta 

Svoje gesle ustrezno ščitim in  

jih ne posojam. 

Prisotnost 

Prisotnost na video konferencah je 

obvezna. V primeru bolezni ali 

nezmožnosti za delo z računalnikom, 

starši sporočijo oziroma opravičijo 

odsotnost razredniku. 

Klepet uporabljam za 
postavljanje vprašanj 
ali za odgovarjanje na 
učiteljeva vprašanja. 

Šolska spletna stran 

Redno spremljam objave na: 

www.os-franaerjavca.si 


