
 

Številka: 091-20/2020-1 
Datum: 24. avgust 2020 
 
 
 
 
GLASBENE ŠOLE 
OSNOVNE ŠOLE  
OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 
 
 
 
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji! 
 
Kot običajno, vam tudi pred začetkom šolskega leta 2020/2021 posredujemo nekaj osnovnih 
informacij. 
 
 
1. Izhodišča in usmeritve za izvajanje pouka v šolskem letu 2020/2021 smo predstavili na 6. 
konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov na Brdu pri Kranju. Objavljena so tudi v 
publikaciji »Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covid-19« in na 
povezavi, kjer so objavljena tudi vsa gradiva plenarnih predavateljev. 
 
2. Študijska srečanja 
Zaradi velikega zanimanja za študijska srečanja 2020 smo na Zavodu RS za šolstvo odprli dodatne 
prijave za učitelje na spletni povezavi.  Prijave bodo odprte do 31. avgusta 2020. Dodatne izvedbe 
bodo v prvi polovici septembra, če bo za posamezne predmete/področja dovolj prijav.  Vse 
informacije o točnem terminu izvedbe in povezavo do spletnega okolja Teams bodo prijavljeni 
udeleženci prejeli po e-pošti. Če potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, pišite na naslov: 
studijska.srecanja@zrss.si.  
 
3. Strokovna usposabljanja 
V mesecu juliju smo vas z okrožnico obvestili o izvajanju usposabljanj za celotne kolektive. Šole ste 
se prijavile na strokovna usposabljanja preko prijavnice za svetovalne storitve. Prijave smo 
naknadno odprli preko programa KATIS, kjer se še vedno lahko prijavite. V mesecu septembru vas 
bomo kontaktirali in uskladili datume izvedbe.   
 
4. Odgovor na javni poziv za sodelovanje v projektu ESS 
Šole, ki so se prijavile na projekt »Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja 
strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju«, bodo prejele obvestilo o izboru, ko bo 
projekt formalno potrjen. Potrditev pričakujemo do konca meseca septembra 2020. 
 
5. Izvajanje poskusa Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta 
razširjenega programa v osnovni šoli  
V poskusu Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta  razširjenega 
programa v osnovni šoli bomo v tem šolskem letu spremljali uvajanje prvega  tujega jezika v 1. 
razredu in drugega tujega jezika v 7., 8. in 9. razredu kot del obveznega programa. Preverjali bomo: 
ustreznost didaktično-metodične izvedbe pouka, implementacijo načel enakih možnosti za izvajanje 
tujega jezika ter izvajanje tujih jezikov na narodnostno mešanih področjih.   
 
Na področju razširjenega programa bomo v šolah, vključenih v poskus v celoti, kot tudi v šolah, 
vključenih v poskus s prvim področjem, spremljali izvajanje izvedbenih modelov v celoti. 
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V ta namen se bomo srečali z ravnatelji in strokovnimi delavci šol v poskusu, s katerimi bomo iskali 
skupna izhodišča za nov koncept in model razširjenega programa ter na šolah spremljali izvajanje 
programa poskusa z ustreznim instrumentarijem. Z ravnatelji se bomo srečali v prvi polovici oktobra 
2020, v prvi polovici marca in maja 2021.  
 
6. Načrtovanje dela glasbenih šol naj poteka skladno s programom. Pri tem šole upoštevajo 
priporočila, ki so objavljena v publikaciji na spletni povezavi Zavoda RS za šolstvo. Zaradi določenih 
omejitev in specifike dela pri pouku orkestrov, zbora in komorne igre v glasbenih šolah, na 
konservatorijih in gimnazijah, ki izvajajo program umetniške gimnazije, pa je predvideno tudi 
dodatno usklajevanje pogojev. O tem bomo šole seznanili naknadno. V jesenskih mesecih 
načrtujemo tudi organizacijo posveta za ravnatelje in direktorje, na katerem bomo govorili o 
aktualnih vprašanjih s področja glasbenega šolstva. 
 
 
 
Želimo vam uspešen začetek šolskega leta!  
 
    
                                                                                                              dr. Vinko Logaj, l.r. 
                                                         direktor 
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