
Spoštovani starši, 
 
od ponedeljka naprej ne bo klasične oblike pouka. Bomo pa zagotovili učenje na 
daljavo na naslednji način: 
 
V tednu od 16. 3. – 20. 3. 2020 bo učenje na daljavo potekalo po spodaj opisanih navodilih. 
V kolikor ne bo sprememb, bo učenje na daljavo potekalo tudi v naslednjih tednih. Prosimo, 
da redno spremljate šolsko spletno stran in berete aktualne novice. 
Navodila za učenje in komuniciranje na daljavo za starše/učence od 1. do 5. razreda: 
Učitelji razrednega pouka bodo gradiva in navodila pošiljali staršem/učencem preko e-
asistenta. Prosimo vas, redno spremljate portal. V kolikor še nimate aktivnega e-asistent 
računa oz. vpisanih delujočih kontaktnih podatkov, vas prosimo, da to sporočite tajništvu 
šole na telefonsko številko 051-376-132 ali na elektronski naslov os.pod-goro@guest.arnes.si. 
 
Navodila za učenje in komuniciranje na daljavo za starše/učence od 6. do 9. razreda: 
Učitelji bodo gradiva in navodila pošiljali učencem na šolsko e-pošto. Navodila za uporabo 
šolske e-pošte najdete na tej strani: http://ospodgoro.splet.arnes.si/navodila-solska-e-
posta/ 
Za dostop do šolske e-pošte morate imeti uporabniško ime in geslo. Podatki za dostop do e-
pošte so enaki podatkom za dostop do AAI računa. 
Nekateri učenci ste v letošnjem šolskem letu prejeli listek s podatki za dostop do e-učilnic. 
Za dostop do e-pošte uporabljate iste podatke. 
V lanskem šolskem letu smo razdelili liste s podatki za dostop do AAI računa in elektronske 
pošte. V kolikor imate shranjeni ta listek, ga uporabite. 
Če nimate ne podatkov za dostop do e-pošte, ne podatkov do AAI računa, potem 
kontaktirajte administratorja šolske e-pošte na naslov: dominik.trstenjak@podgoro.si.  
Prosimo, da redno spremljate dohodno pošto.   
Učenje bo potekalo preko učnih listov, e-učbenikov, e-učilnic, spletnih konferenc ipd. 
 
Splošna navodila za učenje na daljavo: 
V kolikor nimate računalniške opreme (klasični računalnik, prenosnik ali tablica), nam to 
sporočite. Ravno tako bi želeli od vas podatek, če slučajno nimate možnosti za internetno 
povezavo. Vse te podatke posredujte čim prej na elektronski naslov os.pod-
goro@guest.arnes.si.  
 

 
Prosimo vas, da jemljete trenutno dogajanje skrajno resno in odgovorno. Namen 
ustavitve šolanja in druženja je ta, da se prepreči širjenje okužbe.  
V tem času nujno omejite stike, saj je namen odpovedi pouka osamitev. Sedaj nam 
bo za komunikacijo še kako prav prišla tehnologija.  
Prosimo vas za pomoč, saj bodo vaši otroci dnevno ali tedensko dobivali naloge. 
Poskrbite, da jih bodo sproti opravljali.  Verjamemo, da bomo vsi skupaj vzpostavili 
sistem in zagotovili, da bodo vaši otroci prejemali znanje in napredovali. 
Zahvaljujemo se za sodelovanje in razumevanje ter vas še enkrat prosimo, da 
upoštevate navodila, dana s strani Vlade Republike Slovenije. 
 
Ostanite zdravi! 
 
Darja Ravnik, ravnateljica  
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