Na podlagi 10. člena Pravil šolskega reda izdaja ravnateljica Osnovne šole Lava, Pucova ulica 7, 3000 Celje,
Marijana Kolenko,

ŠOLSKA PRAVILA ZA UPORABO ORODIJ ZA POUČEVANJE NA DALJAVO

1. člen
(namen pravil)
Ta pravila natančno določajo orodja in način uporabe orodij (aplikacij), ki jih šola uporablja za poučevanje na
daljavo, pravila lepega vedenja in bontona pri učenju na daljavo, način zagotavljanja varnosti osebnih
podatkov udeležencev poučevanja na daljavo in navodila za varno uporabo orodij za poučevanje na daljavo.
Pravila veljajo za vse udeležence poučevanja na daljavo (učitelje, učence in starše) v Osnovni šoli Lava (v
nadaljevanju: šola).

2. člen
(definicija pojmov)
Orodje je skupni izraz za informacijske platforme, aplikacije, protokole in strojno opremo, uporabljene pri
poučevanju na daljavo.
AAI prijava je storitev akademske raziskovalne mreže Arnes, ki omogoča uporabo enega uporabniškega
imena za dostop do različnih storitev.
Videokonferenca je sestanek dveh ali več udeležencev, pri čemer udeleženci sestanka niso fizično navzoči v
istem prostoru, temveč se njihov govor in slika s pomočjo informacijskih tehnologij v realnem času prenašata
do naprav drugih udeležencev.
Izvajalci izobraževanja na daljavo so učitelji Osnovne šole Lava.
Uporabniki izobraževanja na daljavo so učenci Osnovne šole Lava in njihovi starši.

3. člen
(nabor orodij za poučevanje na daljavo)
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Nabor orodij, ki se v šoli uporabljajo za poučevanje na daljavo, je naštet v prilogi A teh pravil. Nabor ne
vključuje strojne in infrastrukturne opreme, ki jo morajo imeti učenci oziroma njihovi starši doma, vključuje
pa minimalno konfiguracijo te opreme, ki še omogoča pravilno delovanje programskih orodij za učenje na
daljavo.
Orodja, našteta v prilogi A, na enoten način in v skladu z navodili uporabljajo vsi izvajalci poučevanja na
daljavo. Navodila za uporabo orodij so v prilogi B teh pravil. Razdeljena so na navodila za izvajalce in
uporabnike izobraževanja na daljavo, vključujejo tudi pravila lepega vedenja (bontona) za uporabnike.

Izvajalci in uporabniki lahko uporabljajo izključno orodja, navedena v prilogi A teh pravil. Uporabljati jih
morajo v skladu z navodili za uporabo (priloga B teh pravil).

4. člen
(varstvo osebnih podatkov)
Pri izvajanju poučevanja na daljavo lahko šola uporablja osebne podatke izvajalcev in udeležencev le v
tolikšnem obsegu, kot je nujno potrebno za uspešno izvedbo poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja.
Šola lahko zunanjim ponudnikom orodij za poučevanje na daljavo posreduje le tiste osebne podatke
posameznikov, ki so nujni za uporabo orodij (uporabniško ime in geslo za vstop), ostale osebne podatke (npr.
ocene, telefonske številke, zasebne elektronske naslove … ) pa le na podlagi soglasja posameznega izvajalca
ali udeleženca oz. njegovega zakonitega zastopnika.
Uporabniki, mlajši od 16 let, morajo za uporabo orodij, pri katerih se je treba registrirati ali ustvariti lastne
uporabniške račune, predložiti soglasje staršev ali skrbnikov. Vzorec soglasja je v prilogi C.
Šola za poučevanje na daljavo uporablja izključno orodja, ki omogočajo varovanje osebnih podatkov v skladu
z veljavno zakonodajo in šolskim pravilnikom za varovanje osebnih podatkov.

5. člen
(varovanje zasebnosti)
Za namen poučevanja na daljavo šola vsem uporabnikom in izvajalcem dodeli namenski elektronski naslov s
pripadajočim elektronskim poštnim predalom. Za vso elektronsko poštno komunikacijo, neposredno
povezano s poučevanjem na daljavo, se uporablja izključno namenski elektronski poštni predal. Za registracijo
v orodja, namenjena poučevanju na daljavo, ki zahtevajo vnos elektronskega naslova, je dovoljeno uporabiti
izključno namenski elektronski naslov.
Za prijavo v orodja šola uporablja AAI prijavo. Prijavna gesla morajo biti močna in različna za vsako orodje, ki
ni del enotne platforme, določiti pa jih morajo uporabniki sami.
Pri uporabi videokonferenčnih orodij morajo udeleženci pred vklopom prenosa slike in zvoka poskrbeti, da iz
slike ali zvoka v ozadju niso razvidni osebni podatki, ki jih ne želijo razkriti drugim udeležencem
videokonference, npr. premoženjsko stanje uporabnika (razne umetnine velike vrednosti), družinski člani …
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Če se videokonferenca snema, morajo biti vsi udeleženci o tem obveščeni pred vstopom v videokonferenco.
Obvestilo mora vsebovati tudi podatek o tem, kdo in za kakšne namene lahko posnetek obdeluje in koliko
časa se posnetek hrani. Uporabnik, ki se s snemanjem ne strinja, ima pravico odkloniti udeležbo na
videokonferenci. Če je snemanje nujno zaradi dokumentiranja postopka preverjanja ali ocenjevanja znanja,
uporabnik pa ga odkloni, mu šola omogoči alternativno obliko preverjanja ali ocenjevanja znanja. Če to ni
mogoče, mora uporabniku in njegovim staršem utemeljiti, zakaj njegovega znanja ni mogoče oceniti in

obrazložiti posledice, ki nastanejo, ker njegovega znanja ni mogoče oceniti v skladu s Pravilnikom o
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.1
Pred začetkom posamezne videokonference mora šola uporabnika seznaniti s tem, ali je pri videokonferenci
dovoljena navzočnost staršev.
Videoposnetek, ki ga uporabnik pošlje v pregled in/ali hrambo izvajalcu, mora biti narejen tako, da ne razkriva
tistih osebnih podatkov uporabnika ali drugih ljudi na posnetku, za katere uporabnik ali drugi ljudje na
posnetku ne želijo, da bi bili razkriti.
Lastno gradivo, ki ga uporabniki pošiljajo v obdelavo (hrambo) izvajalcu, se ne sme obdelovati in hraniti na
zasebnem računalniku ali sorodni napravi izvajalca, temveč zgolj v namenski shrambi, ki je v lasti šole in je
zavarovana v skladu s pravili o varovanju osebnih podatkov.

6. člen
(komunikacija po elektronski pošti)
Komunikacija po elektronski pošti med izvajalci in uporabniki mora biti šifrirana v skladu s pravili o varovanju
osebnih podatkov, zato mora potekati izključno z uporabo elektronskih poštnih predalov in naslovov, ki jih za
ta namen odpre šola v skladu s 1. odstavkom 5. člena teh pravil.
Komunikacija po elektronski pošti se ne uporablja za pošiljanje velikih datotek. Največja velikost datoteke, ki
jo je dovoljeno poslati po elektronski pošti, je 5 MB. Velike datoteke uporabniki vlagajo v namensko
elektronsko shrambo, navedeno v prilogi A.
Pred pošiljanjem mora biti elektronsko sporočilo pregledano s protivirusnim programom.

7. člen
(varovanje shrambe podatkov)
Vsi podatki, ki se izmenjujejo med uporabniki in izvajalci in se hranijo v elektronski shrambi, morajo biti
varovani v skladu s pravili o varovanju osebnih podatkov. Elektronska shramba mora biti zaščitena pred
okužbo, vdorom in kakršnokoli drugo obliko nepooblaščenega posega.
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8. člen
(pomoč staršev pri uporabi orodij)
Učencem, mlajšim od 13 let, lahko pri registraciji in uporabi orodij za poučevanje na daljavo aktivno pomagajo
starši. Pomoč staršev ni dovoljena pri preverjanju in ocenjevanju znanja.
Starši s svojo navzočnostjo ne smejo posegati v avtoriteto izvajalca in s komentarji motiti procesa poučevanja
na daljavo.

1

Uradni list RS, št. 52/13.

9. člen
(deljenje povezav do spletnih vsebin)
Uporabnik ali izvajalec, ki z drugimi uporabniki in/ali izvajalci delita povezave do spletnih vsebin (t. i.
hiperpovezave), morata pred deljenjem preveriti, da so vsebine, do katerih povezave vodijo, primerne za vse
uporabnike, da niso potekle, okužene ali namenjene samo določeni ozki skupini uporabnikov.

10. člen
(pravila šolskega reda pri izvajanju poučevanja na daljavo)
Pri izvajanju poučevanja na daljavo se uporabljajo pravila šolskega reda. Šolska lastnina se v tem primeru
nanaša na orodja in shrambe podatkov, s katerimi upravlja šola.

11. člen
(kršitve)
V primeru ugotovljenih kršitev teh pravil lahko šola ukrepa proti izvajalcu in uporabniku.
Za ukrepanje proti izvajalcu se uporabljajo veljavna pravila disciplinske odgovornosti delavca.
Za vzgojno ukrepanje se uporabljajo pravila šolskega reda.

12. člen
(veljavnost pravil)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po javni objavi na spletnih straneh šole.

V Celju, 1. 12. 2020
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Ravnateljica
Marijana Kolenko
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PRILOGA A
nabor orodij za izvedbo poučevanja na daljavo

Spletna stran OŠ Lava
Nahaja se na naslovu https://www.oslava.si. Namenjena je dostopu do spletnih učilnic ter
informacijah, ki so namenjene učencem in staršem s strani vodstva šole.
Microsoft Office 365 in Teams
Je celovito digitalizirano učno okolje. V njem se nahajajo storitve in orodja, ki omogočajo izdelavo
dokumentov, predstavitev, komunikacijo, video ter audio konference, koledar dogodkov,
sodelovanje med udeleženci v izobraževanju (Teams, Word, Excel, PowerPoint ...). Nahaja se na
spletni povezavi https://www.office.com/. Dostop je mogoč z AAI računom, ki ga dodeli šola.
Moodle – šolska spletna učilnica
Moodle je spletna aplikacija za dostop do spletnih učilnic. Nahaja se na naslovu
https://ucilnice.arnes.si.V njej se nahajajo različna orodja za učenje. V spletnih učilnicah se nahajajo
gradiva za pouk, ki jih objavljajo učitelji. Preko spletne učilnice lahko poteka tudi ocenjevanje znanja.
Prav tako je mogoča izmenjava datotek. Izobraževanje v spletnih učilnicah omogoča učenje v
različnih oblikah, od individualne do skupinske ter sodelovalne oblike. Učne aktivnosti lahko
potekajo med učencem in učiteljem istočasno ali z zamikom.
Zoom
Zoom je platforma za avdio in video komunikacijo. Preko njih poteka pouk na daljavo, sestanki, ...
Prav tako lahko preko videokonferenčnega sistema Zoom poteka ocenjevanje znanja. Aplikacija je
uporabna za skupinska srečanja, saj se na enkrat lahko vidijo vsi sodelujoči in lahko v delavnicah
aktivno sodelujejo.
Učenec mora znati uporabljati vsaj naslednje funkcije:




vklop v konferenco ter izklop iz konference,
vklop in izklop mikrofona ter kamere,
uporabo klepeta (zasebni klepet, skupni klepet).

O tem ga je potrebno poučiti. V primeru, da učenec uporablja kamero, je treba poskrbeti za
nevtralno ozadje, zameglitev ozadja ali uporabo interaktivnega ozadja. Prazna stena bo najboljša
izbira ali pa morda kakšna nevtralna slika. Tako zaščitimo učenčevo in tudi zasebnost družine in
doma.
Priporočene sistemske zahteve za uporabo Zoom aplikacije:
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Širokopasovno žična ali brezžična povezava (3G, 4G/LTE ali 5G)
Zvočniki in mikrofon
Spletna kamera – vgrajena v pametni telefon ali prenosnik ali USB kamera
Operacijski sistem: Windows (Win 7 ali višje), mac OS (10.9 ali višje) ali različne distribucije
Linux
Procesor: dvojedrni s frekvenco 2Ghz (Intel ali AMD)
Delovni spomin – RAM: 4 GB

E-asistent
E-asistent je aplikacija oz. spletni informacijski sistem za elektronsko urejanje vse šolske
dokumentacije in organizacijo dela šole na vseh področjih. Omogoča tudi komunikacijo med
udeleženci
vzgojno-izobraževalnega
procesa.
Nahaja
se
na
spletni
povezavi
https://www.easistent.com/. Učenec se prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki ga pridobi v
šoli (začetni podatki) oz. ga mu določijo oz. kreirajo starši v portalu za starše na eAsistentu.
Google dokumenti, Facebook, YouTube, Viber, Skype, SMS itd.
Uporaba teh orodij in aplikacij za šolske namene je priporočena le v primeru, če druga orodja,
katerih uporaba je dogovorjena na nivoju šola, ne delujejo.
Filesender
Je varen način delitve velikih datotek med uporabniki. Nahaja se na spletni povezavi
https://filesender.arnes.si/. Dostop je mogoč z AAI računom, ki ga dodeli šola.
Elektronska pošta
Učitelji ter drugi strokovni delavci uporabljajo varno elektronsko pošto ponudnika Arnes. Nahaja se
na spletni povezavi https://webmail.arnes.si/. Prijava je mogoča z vpisnimi podatki, ki jih dodeli
Zavod Arnes.
Priporočljivo je, da se za komunikacijo med učitelji in učenci uporablja šolski elektronski naslov, v
kolikor je to mogoče oz. e-naslov posameznika, ki ga je učenec zaupal učitelju. To je še toliko bolj
pomembno, če je elektronska pošta uporabljena za prenos vsebin, ki vključujejo tudi osebne
podatke. Elektronska pošta ni namenjena prenosu zelo velikih datotek, zato je velike datoteke
smiselno deliti v spletnih učilnicah oziroma uporabiti storitev Filesender.
Opomba
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Zaradi razvoja programov, aplikacij in spletnih storitev se nabor orodij za izvedbo poučevanja na
daljavo spreminja. Spremembe in dopolnitve seznama bodo objavljene na spletni strani šole v
razdelku Izobraževanje na daljavo.

PRILOGA B
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navodila za uporabo orodij za izvedbo poučevanja na daljavo
in pravila lepega vedenja pri uporabi orodij

AAI prijava
(Pridobitev AAI računa)
Učenci pridobijo AAI račun v šoli. S tem računom lahko nato dostopajo do spletne učilnice ter
spletne aplikacije Microsoft Office 365 ter Teams-a. V primeru, da AAI računa še nimate ali so se
pri prijavi pojavile težave, se obrnite na računalnikarja na naslov racunalnikar@oslava.si.

AAI prijava
(sprememba gesla)
1. V spletnem brskalniku (Chrome, Firefox, Edge, …) vtipkajte spletni naslov https://mdm.arnes.si
2. Prijavite se s svojim AAI računom.
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3. Odpre se nam spletna stran z informacijami o uporabniku
4. Kliknemo na gumb za spremembo gesla.

5. Preden geslo spremenite je dobro, da se držite naslednjih priporočil:
Priporočeno je, da:
a. Novo geslo naj ne vsebuje več kot treh enakih črk obstoječega gesla.
b. Gesla naj vsebujejo 8 ali več znakov, med njimi naj bo vsaj ena mala in ena velika črka, vsaj ena števka
(od 0 - 9) ter poseben znak (npr. $ ali @).
c. Geslo naj ne bo "iz slovarja" in naj ne vsebuje uporabniškega imena (ali njegovega dela).
Prav tako je priporočeno, da:
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a. MORAJO gesla biti vedno zaupna.
b. Gesla NIKOLI ne zapišemo in ga nikoli ne povemo nikomur (sošolcem, učiteljem, …).
c. Novega AAI gesla, ki ste ga določili, NE UPORABLJAJTE v drugih informacijskih sistemih (npr. e-pošta
kot npr. Gmail, sistemih družbenega omreženja kot npr. Facebook, …).
d. V spletnih brskalnikih se ne uporablja funkcija »zapomni si geslo«.
e. Pri kakršnem koli vpisovanju gesla preverite, ali svoje uporabniško ime in geslo vpisujete na varni,
pravilni in zaupanja vredni povezavi (https://). V spletnih brskalnikih je takšna povezava vidna v
naslovni vrstici, v katero vpišemo željen URL. V naslovni vrstici se pojavi tudi simbol zaprte
ključavnice.

6. V polje Trenutno geslo vtipkajte svoje staro geslo, v polje Novo geslo ter Ponovite novo geslo … pa
vtipkajte geslo, ki ga želite od sedaj naprej uporabljati. Geslo mora imeti vsaj 8 znakov. Nato kliknite
na zelen gumb Spremeni geslo, da potrdite spremembo gesla.

7. Geslo je spremenjeno, če se vam pojavi naslednje sporočilo.

Spletna učilnica MOODLE
(prijava v spletno učilnico)
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1. V spletnem brskalniku (Chrome, Firefox, Edge, …) vtipkajte spletni naslov https://ucilnice.arnes.si/
2. V desnem zgornjem kotu kliknite na gumb Prijavite se.
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3. V primeru, če se vam pojavi možnost izbire organizacije (izbira organizacije se pojavi, če le ta še ni
bila shranjena) v polje Vnesite ime domače organizacije izberite Osnovna šola Lava Celje. S klikom
na to polje, se vam pojavi seznam vseh organizacij, ki imajo v Sloveniji AAI prijavo. Da izberete našo
organizacijo, to najlažje naredite tako, da po ko kliku v to polje, vtipkate besedo Lava. Pokaže se
seznam s tremi organizacijami. Izberite organizacijo Osnovna šola Lava Celje (klikniti je potrebno na
ime organizacije, da se le ta vnese v polje).

4. Če želite, da se organizacija shrani in je ni potrebno vsakič pri prijavi v spletno učilnico izbrati, lahko
kliknete na bel kvadratek pred besedilom Shrani kot privzeto izbiro. Nato kliknite na siv gumb
Izberite.
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5. Sedaj se vam pojavita dve polji za vnos uporabniškega imena ter gesla (AAI prijava). V prvo polje
vtipkajte uporabniško ime, v drugo polje pa geslo. Kliknite na siv gumb Prijava.

6. V primeru, če se prijavljate prvič, ali pa niste privolitve shranili, se vam pojavi naslednje okno.
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Na tej strani je najprej potrebno obkljukati možnost Zapomni si privolitev in sicer s klikom na bel
kvadratek pred omenjenim besedilom. Nato je potrebno klikniti na gumb Da, nadaljuj. S klikom na
ta gumb, se strinjate s posredovanjem atributov (zapisanih v belem delu strani) spletni učilnici
Moodle. V primeru, če ne kliknete na bel kvadratek, vas učitelji ne bodo mogli dodati v svojo spletno
učilnico, če pa se ne strinjate s posredovanjem podatkov, pa spletne učilnice ne boste mogli
uporabiti.

7. Po uspešni prijavi se vam pokaže naslednja stran

Videokonferenčni sistem Zoom
(navodila za namestitev ter osnovno uporabo)
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1. Pojdite na spletni naslov https://arnes-si.zoom.us/. Če si želite namestiti namizno verzijo aplikacije
Zoom, na dnu kliknite na gumb Download Client za prenos programa. Če ne želite uporabljati
namizne verzije programa se lahko prijavite na videokonferenco s klikom na modri gumb Join malo
višje. V tem primeru boste uporabljali spletno verzijo programa Zoom.

2. V primeru, če uporabljate spletno verzijo programa Zoom, se po kliku na gumb Join pojavi naslednja
stran.
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a. V polje Meeting ID or Personal Link Name vpišete ID številko, ki vam jo da učitelj, da se lahko
prijavite na njegovo videokonferenco. Vse številke se nahajajo tudi v spletni učilnici oddelka
pod kategorijo Videokonference. Nato kliknete na gumb Join.

b. Pojavi se naslednje okno, kjer kliknite na bel kvadratek pred napisom Gostitelju
https://arnes-si.zoom.us vedno dovoli odpiranje povezav zoommtg ter nato še na gumb
Izberi program.
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c. Pokaže se naslednje okno, kjer mora biti z modro barvo označen program Zoom Meetings.
Če še ni označen , na njega kliknite z levim miškinim gumbom ter nato kliknite na gumb Odpri
povezavo

d. V brskalniku se nam odpre nova stran, kjer izberemo možnost Join from your browser
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e. Nato na novi strani v brskalniku v polje Your name vpišite svoj ime in priimek. Ta naj bo pravi,
saj vas sicer učitelji ne bodo spustili v videokonferenčno sobo ter kliknite na bel kvadratek
pred napisom I'm not a robot. Nato kliknite na moder gumb Join.

f.

Na novi strani kliknite na moder gumb I Agree. Pred klikom na gumb, je priporočeno, da si s
klikom na napis Tearms of Service ter Privacy Policy preberete, s čim se strinjate. Žal je
trenutno besedilo napisano le v angleščini.
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g. Pojavi se nam spletna stran, kjer vam je sporočeno, da se nahajate v čakalnici. Na tem mestu
počakate, da vas učitelj spusti v videokonferenčno sobo.

h. Ko vam učitelj dovoli vstop v konferenčno sobo, se pojavi naslednje okno.

i.

S tem je prijava v videokonferenčni sistem Zoom končana

3. V primeru, če uporabljate namizno verzijo programa Zoom, se po kliku na gumb Download client
pojavi naslednja stran.
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a. Kliknite na gumb Download, da namestite program na računalnik.
b. Po namestitvi programa se odpre program Zoom, kjer kliknemo na gumb Join a Meeting.
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c. Nato v polje Enter meeting ID or personal name vpišete ID številko, ki vam jo da učitelj, da
se lahko prijavite na njegovo videokonferenco. Vse številke se nahajajo tudi v spletni učilnici
oddelka pod kategorijo Videokonference. V polje Your name vpišite svoj ime in priimek. Ta
naj bo pravi, saj vas sicer učitelji ne bodo spustili v videokonferenčno sobo. Nato kliknite na
gumb Join.
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d. Pojavi se nam novo okno, v katerem izberemo, ali se želimo vključiti v videokonferenco s
kamero (gumb Join with Video) ali brez (gumb Join without Video).
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e. Po kliku bodisi na vključitev v konferenco s kamero ali brez, se pojavi naslednje okno.
Nahajate se v čakalnici. Na tem mestu počakate, da vas učitelj spusti v videokonferenčno
sobo.

f.

Pojavita se dve okni in sicer veliko sivo okno (Zoom Meeting) ter manjše (Choose One of the
audio conference options), v katerem morate izbrati ali želite videokonferenco tudi slišati ter
uporabljati mikrofon. Kliknite na modri gumb Join with Computer Audio, ki se nahaja v
manjšem oknu.

g. S tem je prijava v videokonferenčni sistem Zoom končana.
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4. Program Zoom zaprete tako, da kliknete v desnem spodnjem kotu na gumb Leave (da se gumb pojavi,
morate miško premakniti v območju programa Zoom, sicer je spodnja opravilna vrstica, kjer se
nahajajo ukazi skrita) ter nato še na gumb Leave Meeting.
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5. Na spodnji sliki je prikazano, kje se da v programu Zoom:
a. vklopiti/izklopiti kamero oz. mikrofon(zelena puščica)
b. uporabljati klepetalnico(modra puščica)
c. zapustiti srečanje (rdeča puščica)
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PRILOGA C
vzorec soglasja staršev za uporabo orodij za poučevanje
na daljavo

SOGLASJE ZA UPORABO ORODIJ ZA POUČEVANJE NA DALJAVO IN DODELITEV
ELEKTRONSKEGA NASLOVA
Starši _________________________________________________________________________ soglašamo, da
(imeni in priimka staršev)

se naš sin / hči __________________________________________ registrira in uporablja orodja za poučevanje
(ime in priimek otroka, oddelek, ki ga obiskuje)

na daljavo. Seznam orodij z navodili je objavljen kot priloga A Šolskih pravil za uporabo orodij za poučevanje na daljavo.
Soglašamo tudi, da šola za namen registracije v orodja za poučevanje na daljavo in komunikacijo z učitelji preko varne
e-pošte odpre namenski elektronski naslov, ki ga učenka (učenec) lahko uporablja izključno za navedene namene.
Soglasje velja do preklica oziroma dokler se naš sin / hči izobražuje v Osnovni šoli Lava.

V/Na ____________________, dne ______________________

Podpisa staršev:
_________________________________
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_________________________________

