
 

 

PODALJŠANJE POUKA NA DALJAVO PO 16. 11. 2020 
 

 

Spoštovani starši, drage učenke in učenci! 

Vlada RS je ob trenutnih slabših epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020, sprejela 

odločitev,  da se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 

11. 2020 dalje. 

 

Še vedno se lahko prijavite na brezplačni topli obrok za socialno ogrožene otroke. Brezplačni topli obrok 

pripada učencem, ki so upravičeni do subvencioniranega kosila. Zaradi stisk nekaterih družin, kjer so starši 

večino dneva odsotni zaradi dela, se lahko na tople obroke prijavite tudi drugi, ki v času vaše odsotnosti 

toplega obroka otroku ne morete zagotoviti. Tople obroke se prevzema dnevno med 12.00 in 13.30 uro na 

šolskem dvorišču, zato vas prosimo, da nove prijave pošljete na elektronski naslov: 

aleksander.verhovsek@3os-celje.si. 

 

Upamo, da so v prvem tednu pouka na daljavo za celotno šolo stvari potekale normalno in brez večjih 

zapletov. Za veliko težav, o katerih slišimo (prekinitev povezav, nedelovanje prenosa slike ali zvoka ipd.), 

lahko vzrok najdemo v zelo obremenjenih internetnih povezavah širom države. Nanje žal ne moremo vplivati. 

Bi si pa želeli, da bi bilo naše delo uspešno in kar najbolj prilagojeno otrokom in njihovim potrebam, tako da 

vas, spoštovani starši, ponovno prosimo, da razrednikom sporočite vaše misli, povratne informacije in jim 

tudi zaupate težave, s katerimi se srečujete v času pouka na daljavo. S sodelavci se tedensko usklajujemo in 

analiziramo naše delo, tako da nam bodo informacije z vaše strani v veliko pomoč. 

 

V času izvajanja pouka na daljavo je ključno, da se pouka udeležujejo vsi učenci, tako da starše prosimo tudi, 

da preverite sprotno delo vašega otroka in njegovo prisotnost v času izvajanja video konferenc v živo.  

 

V želji, da se kmalu ponovno srečamo v šoli, vas lepo pozdravljamo. 

 
 
 
Celje, 13. 11. 2020         Aleksander Verhovšek, 
      ravnatelj III. OŠ Celje  
  
 

mailto:aleksander.verhovsek@3os-celje.si

