
Spoštovani starši in skrbniki! 

Obveščam vas, da bodo od ponedeljka, 16. 3.2020 šola in vrtec zaprti. Predvidoma bo ukrep trajal do 

27. 3. 2020. 

POUK 

V času zaprtja šole bomo delo organizirali v obliki izobraževanja na daljavo. Učitelji so nekaj navodil o 

delu doma že posredovali otrokom, več pa lahko pričakujete prihodnji teden, ko bodo z vami in vašimi 

otroki komunicirali preko e-pošte, spletnih učilnic, eAsistenta (komunikacija s starši). Za varno 

komunikacijo morate aktivirati varnostne kode v sistemu eAsistent, ki ste jih dobili na 1.roditeljskem 

sestanku.  

Založba Rokus Klett vam omogoča brezplačen dostop do e-gradiv. Podrobnejša navodila so na njihovi 

spletni strani. Prav tako lahko dostopate do učnih gradiv na naslednjih spletni naslovih: 

 https://www.Lilibi.si (1.–3. razred) 

 https://www.Radovednih-pet.si (4.–5. razred) 

 https://www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred) 

 https://www.znamzavec.si (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM) 

 https://eucbeniki.sio.si/ (e-učbeniki) 

 https://safe.si/ (varna raba interneta (SAFE-SI) 

 https://www.inovativna-sola.si/ (projekt pedagogika 1:1) 

Naprošamo vas, da svojemu otroku nudite oporo, ga usmerjate in spodbujate pri delu, da ostane v 

dobri učni kondiciji.  

Za vse učence, ki so že danes (13. 3.) ostali doma, je odsotnost opravičena. Vsi obroki od ponedeljka, 

16. 3. do preklica zaprtja šol so odjavljeni, tako da vam tega ni potrebno. 

Bodite odgovorni in dosledno upoštevajte priporočila glede druženj, potovanj in higiene. Z doslednim 

izvajanjem le- teh lahko zmanjšamo možnost okužbe. 

NUJNO VARSTVO OTROK 

Nujno varstvo otrok bo organizirano le za učence od 1. do vključno 5. razreda, katerih starši boste nujno 

potrebovali varstvo, ker boste dolžni še naprej opravljati svoje delo. Takšno delo opravljajo zdravstveni 

delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in drugih službah, ki so pomembne za oskrbo 

prebivalstva. Nujno varstvo se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri katerem so starši zaposleni 

(pridobite sami) in jo morate do najkasneje 19.3.2020 predložiti ravnatelju šole. V primeru, da 

potrebujete nujno varstvo vas prosim, da najkasneje do NEDELJE, 15.3.2020 do 12.00 to sporočite na 

naslov: bostjan.mohoric@osdj-cerklje.si, kasnejše prijave ne bodo upoštevane. Dežurno varstvo bo 

organizirano v šoli oz. v Vrtcu »Murenčki« v Cerkljah. Prosimo vas tudi, da nam sporočite naslednje 

podatke: 

Ime in priimek otroka: 
Razred: 
Čas prihoda v šolo in odhoda domov:: 
Zaposlitev matere in očeta: 
 
NADOMEŠČANJA 

mailto:bostjan.mohoric@osdj-cerklje.si


V tem trenutku še nimamo informacij o morebitnih nadomeščanjih in o spremembah šolskega 

koledarja (počitnice, delovne sobote). 

OBVEŠČANJE 

 O vseh spremembah boste sproti obveščeni preko eAsistena. 

 Vprašanja, ki se tičejo pouka na daljavo prosim, da preko eAsistenta pošiljate neposredno 

učitelju ali razredniku. 

 O nadaljnjih ukrepih ter navodilih MIZŠ vas bomo karseda ažurno obveščali. 

V primeru vprašanj povezanih z zdravjem se obrnite na osebnega zdravnika, na brezplačno telefonsko 

številko 080 14 04 oz. sledite vsem navodilom Civilne zaščite, NIJZ ter Ministrstva za zdravje. 

 

Želim vam vse dobro. Ostanite zdravi! 

 

 mag. Boštjan Mohorič, ravnatelj 

 

 

 

 

 

 

Cerklje na Gorenjskem, 13. 3. 2020        

 

 

 


