
Spoštovani starši, učenci, otroci! 

Dovolite, da Vas v teh drugačnih časih nagovorim še po tej poti. Zagotovo med nami ni več 

nikogar, ki ne bi poznal trenutnih razmer, ki so v drugačno vlogo postavili marsikoga in 

marsikaj. V šoli in vrtcu smo med prvimi začutili učinek dogajanja, saj na Polzeli obe 

inštituciji (tako šola s podružnico kot vrtec) samevata že več kot štirinajst dni. Ni več 

direndaja in radovednih glavic, delavci smo doma. Prišel je čas za nove izzive, za nova 

znanja, za drugačne pristope – za vas, tudi za nas. 

Kljub nastali situaciji moramo povedati, da se trudimo, da čim prej vzpostavimo razmere za 

drugačno šolsko delo – delo/pouk na daljavo.   

Dragi učenci, povabili smo vas k drugačnemu pouku s pomočjo navodil na spletni strani šole 

(http://www.osnovna-sola-polzela.si/), spletni strani šolske knjižnice 

(https://knjiznicaospolzela.weebly.com/) ali preko spletne učilnice eAsistenta 

(https://www.easistent.com/), za kar ste dobili tudi lastno uporabniško ime ali geslo. Če vas 

učiteljice niso uspele nagovoriti, ker niso imele vaših kontaktov, vas vabimo, da nam pišete 

(tajnistvo-os.polzela1@siol.net) ali to storijo vaši starši. Želimo si, da čas, ki ga preživljamo 

doma, koristno izrabimo tudi za šolsko delo. Zato le pogumno pokukajte na omenjene naslove 

in se podajte v nov svet znanj. Vabimo Vas, da dnevno, resno pristopite, opravite čim več, da 

bomo kasneje lažje nadoknadili zamujeno redno učenje. Končno izkoristite vse znanje 

informacijske tehnologije ter telefončke, računalnike in tablice uporabite za komunikacijo, 

učenje. Bodite radovedni in ustvarjalni. Sprašujte in raziskujte! Kakšno bo postopanje po tej 

krizi, kakšen bo šolski koledar v bodoče, vas bomo, takoj, ko bo mogoče, obvestili.  

Spoštovani starši, hvala Vam, ker ste tako prijazno pristopili, se hitro odzvali in pomagali 

ustvariti komunikacijo med učenci in šolo. Hvala, ker ste z veliko mero optimizma sprejeli 

nove izzive. Hvala, ker boste spodbujali, pomagali našim in Vašim otrokom pri šolskem delu, 

jim pri tem svetovali, jim stali ob strani. 

Spoštovani starši vrtčevskih otrok, s 30. marcem 2020 smo napovedali in želeli pričeti z 

vpisom novincev v vrtec za šolsko leto 2020/21. Obveščamo vas, da bomo vpis predšolskih 

otrok zamaknili in ga bomo izpeljali po odpravi izrednih razmer, ukrepov. O začetku vpisa 

v vrtec spremljate vse medije (šolsko http://www.osnovna-sola-polzela.si/  in vrtčevsko spletno 

stran http://www.vrtec-polzela.si/, spletno stran Občine Polzela (https://www.polzela.si/), medij 

MojaObčina.si (https://www.mojaobcina.si/polzela/dogodki), Polzelana, naše oglasne deske in 

druga sredstva javnega obveščanja), kjer bomo objavili termine vpisa.  

Tudi mi se pridružujemo nasvetom, ki nas spremljajo na vsakem koraku, zato Vas vabimo, da 

še naprej upoštevate preventivne higienske ukrepe, uradna navodila, ukrepe državnih organov 

in NIJZ Slovenije. Odgovorno ravnanje lahko reši življenja, zato ostanimo mirni, pogumni in 

doma! 

V upanju skorajšnjega srečanja Vam želimo vse dobro in Vas vse lepo pozdravljamo. 

 

Bernardka Sopčič, 

ravnateljica 
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