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Zadeva: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa od 16. 11. 2020

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020 sprejela odločitev o
podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.
Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih
šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter glasbenih šolah za vse učence izvajalo na
daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje. Zaprti ostajajo domovi za učence s posebnimi potrebami, v
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poteka šolanje
na daljavo, razen v tistih, ki so ustanovljeni za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Vrtci, ki delujejo v okviru šol in zavodov lahko še naprej nudijo nujno varstvo po predhodnem
soglasju občine, v kateri delujejo.
Vrtci še naprej lahko delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke,
katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan
občine. Ponovno prosim župane občin, da pri sprejemanju sklepov enako obravnavajo potrebe
staršev po nujnem varstvu v javnih in zasebnih vrtcih.
Glede procesa preverjanja in ocenjevanja znanja v spremenjenih učnih okoliščinah vam v
prilogi posredujemo posodobljena priporočila Zavoda RS za šolstvo, ki so objavljena tudi na
njihovi spletni strani www.zrss.si .
Prosimo vas, da skupaj s svetovalnimi delavkami in delavci dodatno pozornost usmerite v
zagotavljanje vključevanja vseh otrok v izobraževanje na daljavo in pri tem posebno pozornost
namenite ranljivim skupinam (priseljencem, otrokom z učnimi in drugimi težavami, Romom,
socialno ogroženim, učenkam in učencem, ki nimajo dostopa do spleta…), da lahko v posebnih

okoliščinah omogočimo temeljno pravico do izobraževanja prav vsakemu. Pri tem vam bomo
pomagali po svojih najboljših močeh in verjamemo, se bodo temu pridružile tudi lokalne
skupnosti.
Lep pozdrav,

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
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