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Datum: 15. 10. 2020 

 

Spoštovani starši in skrbniki učencev Osnovne šole Dutovlje. 

 

Glede na resno epidemiološko stanje nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport dne 14. 10. 2020, z okrožnico številka: 6030-1/2020/76 obvestilo, da bo v času 

med 19. 10. in 23. 10. 2020 potekal pouk na daljavo za učence od vključno 6. do 9. 

razreda. Učenci od 1. do vključno 5. razreda se bodo izobraževali na šoli. Vse potrebne 

informacije za delo na daljavo bodo učenci prejeli danes ali jutri v šoli. 

V spodnjem dopisu vam pošiljamo tudi vam nekaj napotkov. 

- Glede na trenutno situacijo, bomo danes, v četrtek, 15. 10. 2020 ob 18.00 na 

daljavo pokazali delovanje spletnih učilnic Microsoft Teams za starše. Namen 

video klica je prikaz uporabe in pregleda Teamsov in seveda pomoč pri delu na 

daljavo. Za video klic bomo uporabljali aplikacijo ZOOM. 

Povezava do srečanja: 

https://arnes-si.zoom.us/j/96121868954 

Meeting ID: 961 2186 8954 

V nedeljo, 18. 10. 2020 ob 18.00 pa bomo imeli sestanek še za tiste starše, ki 

imajo vprašanja na to temo.   

Povezava za nedeljo: 

https://arnes-si.zoom.us/j/95649563494 

Meeting ID: 956 4956 3494 

- Na šolski spletni strani si lahko pod zavihkom:  

http://osdutovlje.splet.arnes.si/pomoc-za-delo-na-daljavo/  ogledate tudi spletne 

vodiče za delo v Teamsih. 

 

https://arnes-si.zoom.us/j/96121868954
https://arnes-si.zoom.us/j/95649563494
http://osdutovlje.splet.arnes.si/pomoc-za-delo-na-daljavo/
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- Da bo učencem delo lažje, vas prosimo, da prinesejo jutri v šolo svoje 

telefone/tablice in ustrezne kable za prenos podatkov. Naučili jih bomo, kako se 

tudi s pomočjo telefonov pošlje slikovno gradivo. 

 

- V kolikor ima kdo še kakšno potrebo po računalnikih, naj nam to čim prej 

sporoči. 

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in verjamemo, da bomo skupaj naredili vse kar 

zmoremo, da bi zajezili širjenje okužbe. 

Lep pozdrav. 

           
 
 

Miranda Novak, 
          ravnateljica 
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