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Spoštovani starši, dragi učenci in učenke predmetne stopnje,
žal vas moram obvestiti, da zaradi povečanega števila okužb na šoli in posledično v karanteno napotenih
učencev in učiteljev v naslednjih dneh ne moremo več zagotavljati ustreznega pouka v šolskih prostorih.
Skladno z določili 2. točke 1. odstavka 104. člena in 3. odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 –
ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) sem kot ravnateljica OŠ Jakoba Aljaža Kranj
žal morala sprejeti odločitev, da se

od ponedeljka, 17. 1. 2022, do petka, 21. 1. 2022,
zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja okužb z virusom COVID-19 na OŠ Jakoba Aljaža Kranj

za vse oddelke od 6. do 9. razreda izvaja pouk na daljavo.
Glede na zaznano epidemiološko situacijo na šoli vas bomo o morebitnem podaljšanju pouka na daljavo
pravočasno obvestili.
Pouk bo potekal po običajnem urniku preko ustaljenih spletnih učilnic XOOLTIME in videokonferenc preko
ZOOM-a. Podatke in navodila, kako vstopiti v spletne učilnice, so učenci že oz. jih bodo od učiteljev prejeli
najkasneje jutri zjutraj. Če imate v zvezi z dostopom v spletne učilnice še kakšno vprašanje, se obrnite na
učitelje, ki tisto uro poučujejo, razrednike ali na šolsko računalničarko go. Tejo Toman teja.toman@osjakobaaljaza.si. Kontaktni podatki učiteljev pa so na POVEZAVI ali v eAsistentu. Možna so morebitna
odstopanja v urniku zaradi odsotnih obolelih učiteljev, zato spremljajte tudi nadomeščanja v eAsistentu.
Poleg pouka se bodo izvajali tako dopolnilni kot dodatni pouk, dodatna strokovna pomoč, individualna in
skupinska pomoč, pouk slovenščine za priseljence. Učenci ste se dolžni pri učiteljih, ki te ure izvajajo,
pozanimati o povezavah na ZOOM.
Ocenjevanja, ki so bila predvidena v tem tednu, bodo prestavljena na kasnejši čas, o čemer vas bodo učitelji
pravočasno obvestili. Odjave prehrane v tem času niso potrebne, ker jo bomo avtomatično uredili na šoli.
Učitelji bodo delo učencev sproti spremljali. Učenci, učenju namenjajte dopoldanski čas na enak način, kot če
bi bili pri pouku v šoli. Pomembno je, da se učenja lotite z vso resnostjo in zavzetostjo, spremljate sporočila
učiteljev, opravljate naloge in se odzivate. Le na ta način bo delo lahko teklo kvalitetno in čim bolj nemoteno.
Učitelji bodo ves čas beležili vašo prisotnost pri pouku na daljavo in o morebitnih odsotnostih obvestili vaše
starše.
Vsi na šoli si želimo, da bi se po tem obdobju pouka na daljavo tako učenci kot učitelji v šolo vrnili zdravi ter
nemoteno nadaljevali s poukom v šolskih učilnicah, kamor pouk tudi spada.
mag. Lucija Rakovec, ravnateljica

