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KOMUNIKACIJSKI PROTOKOL in INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V 
ČASU IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO 

V skladu z navodili ZRSŠ in MIZŠ šola za delo na domu vzpostavi šolski komunikacijski 

protokol. 

Protokol ureja načine obveščanja staršev, učencev in učiteljev in komunikacijske kanale, 

preko katerih se vrši komunikacija med vsemi deležniki VIZ procesa. Opredeljuje učna 

okolja, v katerih potekajo učne aktivnosti na daljavo in bonton obnašanja pri izvedbi pouka 

preko video aplikacij. 

Šolski komunikacijski protokol zajema:  

1. Protokol dela in komunikacija z učenci  

2. Komunikacija s starši  

3. Protokol dela in komuniciranja na daljavo strokovnih delavcev  

4. IKT orodja in aplikacije za izvajanje aktivnosti na daljavo 

5. Dogovorjena pravila pri izvajanju pouka na daljavo  

6. Dostopnost Šolskega komunikacijskega protokola 

7. Pomoč v stiski 

Protokol je javno dostopen na spletni strani šole – Delo na daljavo. 

 

I. KOMUNIKACIJA Z UČENCI IN PROTOKOL DELA 

Za izvedbo pouka na daljavo se uporabljajo enotni komunikacijski kanali za vso šolo in 

sicer:  

 video konference preko aplikacije MS Teams (izvedba ur pouka z učenci, roditeljski 

sestanki s starši, pedagoške konference, sestanki strokovnih delavcev …) 

 spletne učilnice eAsistenta za posamezen razred/predmet, v kolikor so v MS 

Teams tehnične težave, 

  e-sporočila preko komunikacije eAsistenta, 

 

 spletna stran šole.  
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 Na razredni stopnji so s protokoli dela seznanjali razredniki, na predmetni stopnji 

ravnateljica preko eAsistenta in razredniki na roditeljskih sestankih.  

 Učiteljski zbor oddelka je za komunikacijo z učenci na voljo v času, ki je naveden v 

protokolu, ki so ga učitelji posredovali staršem in učencem.   

 Prisotnost učenca na video-urah je OBVEZNA, dnevno se vodi evidenca odsotnih 

učencev v eAsistentu.  

 V času trajanja video-ure ima učenec obvezno vklopljeno kamero.  

  Preverjanje znanja: Učitelj sproti na različne načine preverja znanje učencev pred 

izvedbo ocenjevanja.  

 

II. KOMUNIKACIJA S STARŠI 

 Skupna obvestila so staršem dostopna na spletni strani šole, pod rubriko Aktualno 

ali jih ravnateljica posreduje preko eAsistenta.  

 

 Razredniki in učitelji komunicirajo s starši in učenci s pomočjo  AAI računov 

učencev v MS Teams ali preko e-naslovov v eAsistentu.  

 

 

 Učitelji so za komunikacijo s starši dosegljivi vsak dan  do 14. ure na e-pošti 

eAsistenta (razen v času izvajanja video-ur).  

 

 Učitelji izvajajo redne dopoldanske govorilne ure po predvidenem urniku s 

predhodno najavo starša. https://www.ossevnica.si/wp-

content/uploads/2020/11/TERMINI-DOPOLDANSKIH-GOVORILNIH-UR-V-SOLSKEM-

LETU-2020_2021_1.pdf  

III. IKT orodja in aplikacije ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA DALJAVO 

Pri izvedbi izobraževanja na daljavo se v šoli uporablja sledeča IKT orodja in aplikacije: 

 

IKT ORODJA in APLIKACIJE ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA DALJAVO 

• MS TEAMS – VIDEO URE, ZVEZEK ZA PREDAVANJA 

 EASISTENT - SPLETNE UČILNICE (če MS TEAMS ne deluje) 

 SPLETNA STRAN  

 E-UČBENIKI 
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Kontakti šole za komunikacijo s starši in poslovnimi partnerji:  

Spletna stran šole : http://www.osssevnica.si Delovni čas 

Tajništvo šole: andreja.vajdic@ossevnica.si,  

telefon: 07 81 63 510  

7. 00- 15.00 

Blagajna šole: vlasta.zemljic-gelb@ossevnica.si  

07 81 63 515 

7.00 – 15.00 

Računovodstvo: martina.span@ossevnica.si,  

07 81 63 517 

7. 00 – 15.00 

Ravnateljica:  

Mirjana Jelančič, mirjana.jelancic@ossevnica.si,  

07 81 63 512, 040 473 247 

Pomočnika ravnateljice:  

Aleš Tuhtar, ales.tuhtar@ossevnica.si,  

07 81 63 513, 030 313 510 

Slovenko Podržaj, slovenko.podrzaj@ossevnica.si,  

07 81 63 514, 040 170 595 

7.00 – 15.00 

 

Svetovalna služba:  

Damjana Zupančič Lisec, damjana.zupancic@ossevnica.si,  

07 81 63 529 

Janja Kranjc, janja.kranjc@ossevnica.si, 07 81 63 525 

Nuša Gradišnik, nusa.gradisnik@ossevnica.si,  

07 81 63 533 

8.00 – 14.00 

Razredniki po seznamu:  

https://www.ossevnica.si/splosno/razredniki-13-14/ 
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IV.  PROTOKOL DELA IN KOMUNICIRANJA NA DALJAVO STROKOVNIH 

DELAVCEV 

 Učitelji strokovnih aktivov od 1. do 9. razreda se dogovorijo in uskladijo med seboj o 

protokolu, s katerim vsak razrednik obvesti starše in učence pred začetkom pouka 

na daljavo.  

 Učiteljski zbor oddelka izbira vsebine, ki so primerne za izvajanje pouka na daljavo 

(zapisane v novih učnih načrtih in letnih pripravah predmeta).  

 Razredniki od 6. – 9. razreda 1x tedensko izvedejo video-razredno uro, kjer se 

evalvira tedensko delo učencev.  

 Učitelji, ki poučujejo v oddelku, sprotno obveščajo razrednika preko eAsistenta o 

neaktivnosti oz. neodzivnosti učenca, razrednik preveri razloge za neodzivnost. 

 Razpoložljivi učitelji v OPB, izvajalci dodatne strokovne pomoči (DSP), svetovalne 

delavke se vključijo v Tim individualne pomoči za učence, ki potrebujejo več pomoči, 

prilagoditev, vodenja ter jim pomagajo individualno. Svetovalne delavke pripravijo 

seznam učencev po oddelkih in seznam strokovnih delavcev, ki izvajajo individualno 

pomoč.  Seznam je viden in dostopen vsem strokovnim delavcem v MS 

Teams/zbornica/pomoč učencem.  

 Vodstvo šole ima vpogled v MS Teams – ekipe in spletne učilnice eAsistenta.  

 Vodstvo šole komunicira z zaposlenimi preko e-pošte, v MS Teams/zbornica šole in 

preko video srečanj in osebno po telefonu. Vabilo na video konference se izvede 

preko MS Teamsa.  

 Razredniki in učitelji si dnevno izmenjujejo informacije v komunikacijskem kanalu 

MS Teams alieAsistent. Pregledujejo, dopolnjujejo in komentirajo aktualne zapise. 

 

V. DOGOVORJENA PRAVILA PRI IZVAJANJU POUKA NA DALJAVO 

• Učenci redno, vsako dnevno opravljajo učne obveznosti, za katere navodila 

prejmejo od učiteljev pri urah pouka, v MS Teams ali spletnih učilnicah. Redno in 

sproti pošiljajo dogovorjene povratne informacije učiteljem (za izjeme se učenec 

dogovori z učiteljem).  

• Ob morebitnih tehničnih težavah pri delu na daljavo učenci/starši o tem obvestijo 

razrednika. 

• Med video-uro si učenci ne pošiljajo sporočil po drugih kanalih ali socialnih 

omrežjih.  
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• Pravila lepega ter spoštljivega vedenja veljajo tudi pri delu na daljavo ter pri delu 

na spletu, zato se jih vsi držimo.  

VI.  DOSTOPNOST ŠOLSKEGA KOMUNIKACIJSKEGA PROTOKOLA 

Dokumenti, povezani s poukom na daljavo, so objavljeni na spletni strani OŠ Sava 

Kladnika Sevnica in obeh podružnic. 

Šolski komunikacijski protokol je dostopen na šolski spletni stani. 

Učiteljem je dostopen v zbornici MS Teams OŠ Sava Kladnika Sevnica.  

 

VII. POMOČ V STISKI 

Šolske svetovalne delavke so na voljo tudi v času pouka na daljavo – za vso pomoč, 

podporo ali pogovor.  

Lahko nas POKLIČETE na klepet na MS Teams ali pa nam pišete preko eAsistenta ali po 
elektronski pošti. Dosegljive smo od ponedeljke do petka, med 8.00 in 14.00.  
janja.kranjc@ossevnica.si 
damjana.zupancic@ossevnica.si 
nusa.gradisnik@ossevnica.si 
 
ZUNANJE INSTITUCIJE, na katere se lahko obrnete v primeru stiske:  
TOM telefon za otrok in mladostnike:  
Tel. številka: 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro) 
NIJZ:  
Brezplačna kontaktna številka za pomoč v duševni stiski: 080 51 00 (deluje 24 ur na dan, 
vse dni v tednu).   
Svetovalnica za psihološko pomoč Posvet: 
Tel. številka: 031 704 707 in  031 778 772 (vsak delovni dan med 8. in 18. uro) 
Terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo: 
Tel. številka: 01 600 93 26  (vsak dan od 16. do 20. ure) 
Klic v duševni stiski: 
Tel. številka: 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj) 
Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik: 
Tel. številka: 166 123 (dosegljiva 24 ur na dan)  
Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo 

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in 

Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delovni čas najdete na povezavi: 

https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-

koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne 
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V PRIMERU NASILJA:  
 
PRISTOJNA POLICIJSKA POLICIJA IN  
 
PRISTOJEN CSD 
 
Društvo SOS: 
tel. številka: 031 699 333 (od 9h do 15h) 
tel. številka: 080 11 55 (od 12h do 18h)  
drustvo-sos@drustvo-sos.si  
 
Društvo za nenasilno komunikacijo: 
tel. številka: 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.  
 
ZA SPLOŠNA VPRAŠANJA GLEDE KORONA VIRUSA, TOLMAČENJA ODLOKOV, OMEJITEV 

IN NAPOTITVE NA MOREBITNE DRUGE STROKOVNJAKE je bil ponovno vzpostavljen tudi 

klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro.  

 

Sevnica, 9. 11 . 2020                                                                     

                                                                                                       Mirjana Jelančič, prof., 

                ravnateljica 
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