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OBVESTILO STARŠEM  O IZVAJANJU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO  

predviden pričetek z dnem 23.3.2020 
 
Spoštovani starši, 
 
zaradi splošno znane situacije v državi so šole do nadaljnjega zaprte. V vmesnem času bomo 
zagotovili, da bomo del izobraževanja opravili na daljavo. Današnja izkušnja, ko so že zjutraj 
zastali vsi portali zaradi prevelike obremenjenosti, je razlog, da smo se odločili, da trenutno ne 
bomo uporabljali sistema spletnih učilnic. 
 
Z izobraževanjem na daljavo pričenjamo predvidoma 23.3.2020. Glavni komunikacijski kanal med 
šolo in vami bo  ta čas predstavljala aplikacija eAsistent, znotraj katere vam bo razrednik vašega 
otroka (v kolikor gre za učenca od 1.-5. r) oziroma posamični predmetni učitelj (v kolikor gre za 
učenca od 6.-9.r) vsak ponedeljek do 9:00 ure zjutraj poslal navodila za delo za tekoči šolski teden. 
 
Izjemoma vam lahko posamični učitelj, v kolikor bo imel gradiva pripravljena, pošlje navodilo že 
v sredo, 18.3.2020, do 12:00 ure, zato vas prosim za spremljanje sporočil v aplikaciji eAsistent. 
 
Učitelji bodo na voljo za vaša vprašanja in vprašanja vaših otrok prav tako znotraj aplikacije 
eAsistent in sicer vsak delovnik med 8:00 in 12:00 uro. 
 
Da bo lažje predstavljivo, kako bo ta oblika dela potekala, si na tej povezavi lahko ogledate 
Informacijo o izobraževanju na daljavo:  
http://os-domzale.splet.arnes.si/files/2020/03/Informacija-o-izobraževanju-na-daljavo.pdf 
 
Zavedamo se, da bo v teh izrednih okoliščinah precej dela in obveznosti zajelo tudi vas, a vendarle 
vas prosimo, da vse navedeno sprejmete z razumevanjem. Za vse nas je takšna situacija izjemna 
in prvič se srečujemo z njo v takšni obliki, zato bomo le s sodelovanjem in sprejemanjem dosegli 
željene cilje. 
 
Vljudno vas prosimo, da poskrbite, da vaši otroci redno opravljajo svoje obveznosti in upoštevajo 
dana navodila, ki jim jih redno predajajte. 
 
Vsem skupaj želim veliko uspeha pri prilagajanju na novo situacijo z iskreno željo, da se naše 
življenje kmalu vrne v ustaljene tirnice in da sodelovanje nadaljujemo po že poznanih poteh. 
Vse dobro in lepo pozdravljeni,  
 
Domžale,  16.3.2020 

                                                                                                                         Uroš Govc 

                                                                                                                          ravnatelj 
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