OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE…

V P I S V 1. R A Z R E D 2 0 2 0 / 2 0 2 1
DODATNE INFORMACIJE IN NAVODILA
Spoštovani starši,
zaradi razmer, povezanih s COVID-19, bosta informativno srečanje za starše in vpis otrok v 1. razred v
letošnjem letu potekala nekoliko drugače.
V povezavi s tem smo za vas pripravili nekaj dodatnih informacij in navodil.

INFORMATIVNO SREČANJE
Informativno srečanje bo potekalo v sredo, 10. februarja 2021, ob 17.30, preko videokonference v aplikaciji
Microsoft Teams.
NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV NA VIDEOKONFERENCO
Na vaš elektronski naslov, preko katerega ste potrdili prejem vabila, vam bomo posredovali spletno povezavo
za priključitev na videokonferenco.

Izberite Kliknite tukaj, da se pridružite srečanju v povabilu na srečanje, ki ga želite sprejeti.
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Računalnik
Če se boste srečanju pridružili preko brskalnika v računalniku, se vam bo po kliku na povezavo prikazalo
spodnje okno.

Če nimate aplikacije Microsoft Teams, izberite možnost Nadaljuj v tem brskalniku. Brskalnik vas bo nato
prosil za dovoljenje za uporabo mikrofona in kamere. Če uporabljate računalnik, ki nima mikrofona in
kamere, vam bo brskalnik takoj prikazal stran za pridružitev.

Ko boste brskalniku omogočili uporabo mikrofona in kamere, se vam bo prikazala stran za pridružitev.
Vnesite svoje ime, vklopite/izklopite mikrofon in kamero ter kliknite na gumb Pridruži se zdaj.

Če se vam prikaže spodnje obvestilo, ste se uspešno vpisali in ste v »čakalnici«. Organizator srečanja vas bo
nato potrdil in s tem sprejel v srečanje.
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Pametni telefon ali tablični računalnik
Za udeležbo na videokonferenci preko pametnega telefona ali tabličnega računalnika si boste morali naložiti
aplikacijo Microsoft Teams, ki je dostopna v trgovini z aplikacijami (Google Play, App Store, ipd.).

Ko boste naložili aplikacijo, v elektronskem sporočilu kliknite na povezavo za priključitev na videokonferenco
– s tem se bo aplikacija avtomatsko odprla.
Izberite možnost Pridružite se kot gost, vnesite svoje ime in pritisnite na gumb Pridruži se srečanju.

Če se vam prikaže obvestilo, kot ga vidite na zadnji sliki, ste se uspešno vpisali in ste v »čakalnici«. Organizator
srečanja vas bo nato potrdil in s tem sprejel v srečanje.
Ko ste v srečanju, lahko mikrofon in kamero vklopite/izklopite tako, da tapnete na sredini zaslona, da
prikažete kontrolnike srečanja. Znova tapnite, če jih želite skriti.

Nasveti ob priključitvi




Organizator vas mora potrditi, ko ste v »čakalnici« - če tega ne stori v 15 minutah, boste odstranjeni
iz »čakalnice« in boste morali ponoviti vpis. V izogib temu svetujemo, da se v srečanje se prijavite
največ 15 min pred začetkom.
Priključite se z izklopljenim mikrofonom. Po potrebi ga lahko vklopite med srečanjem.
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VPIS
Vpis otrok v 1. razred bo potekal od 15. do 18. februarja, med 13. in 17. uro, v prostorih matične šole (Cesta
9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi).
Zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe bo vpis potekal po vnaprej določenem
časovnem razporedu.
Prosimo vas, da se vpišete v razpored. Na spodnji povezavi so objavljeni prosti termini za vpis:
https://calendly.com/ana-amon/vpis-v-1-razred
NAVODILA ZA IZBOR TERMINA ZA VPIS
Ob kliku na zgornjo povezavo se vam bo odprla stran, preko katere boste lahko izbrali termin vpisa.
V koledarju na desni strani kliknite na izbran datum.

Na desni strani koledarja se vam bodo odprli še razpoložljivi termini za vpis.
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S klikom na izbran termin se vam bo prikazal gumb za potrditev.

Po potrditvi se vam bo prikazalo spodnje okno. Prosimo vas, da vnesete zahtevane podatke in še enkrat
potrdite vaš termin.

VAŠE IME IN PRIIMEK (IME IN PRIIMEK OTROKA)

VAŠ ELEKTRONSKI NASLOV

Prikazalo se vam bo obvestilo o potrditvi termina vpisa. Potrditev boste prejeli tudi na naveden elektronski
naslov.
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OSTALA NAVODILA
Posredovanje podatkov
Prosimo vas, da nam preko elektronske pošte vnaprej posredujete naslednje podatke:
 kraj rojstva otroka;
 državljanstvo otroka;
 morebitne zdravstvene posebnosti otroka;
 telefonsko številko in elektronski naslov matere;
 telefonsko številko in elektronski naslov očeta;
 morebitne želje za sošolce (največ tri).
Na ta način želimo zagotoviti čim hitrejši in lažji potek vpisa.
Ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe
Pri izvedbi vpisa smo na šoli dolžni upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in
preprečevanja širjenja COVID-19.
V povezavi s tem vas prosimo, da:
 se držite datuma in ure vpisa;
 se sestanka udeleži samo eden od staršev;
 se sestanka udeležite brez otrok;
 si ob prihodu v prostore šole razkužite roke in namestite zaščitno masko.

Če imate v povezavi z informativnim srečanjem ali vpisom še kakršnakoli vprašanja, nam jih lahko sporočite
preko telefona na številko (03) 56 69 925 ali preko elektronske pošte na naslov ana.amon@os-iskvarce.si.

Lepo vas pozdravljamo!
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