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Mestni svet
Mestne občine Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Zadeva: Zagotavljanje pogojev in sredstev za delo učencem iz socialno ogroženih družin
v času izvajanja šole na daljavo
V skladu z 98. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica zastavljamo
ustno svetniško vprašanje in prosimo za ustni odgovor.
Pisna vprašanja smo 3. 11. 2020 zastavili pristojnemu Oddelku za predšolsko vzgojo in
izobraževanje. Ker do danes, prvega dne izvajanja šole na daljavo, nismo prejeli odgovora,
zastavljamo javno svetniško vprašanje.
V času epidemije covida-19 in obveznega šolanja na daljavo nas skrbi zagotavljanje enakih možnosti
otrok glede informacijske tehnologije za izobraževanje na domu. Zanima nas, kakšna je opremljenost
otrok s primerno računalniško opremo in dostopnostjo do interneta. Ob pomoči donatorjev,
nevladnih organizacij in medsebojne solidarnosti je takih otrok v drugi izvedbi šolanja na daljavo
bistveno manj, vendar vseeno prosimo za nekaj podatkov:
-

Kako je z računalniško opremljenostjo otrok v osnovnih šolah na območju MOL?
Koliko otrok oz. družin v primeru večjega števila otrok še nima računalnika?
Koliko otrok nima dostopa do interneta oz. ga zaradi slabe povezave ne more uporabljati?
Kako poteka izobraževanje na daljavo pri otrocih, ki nimajo dostopa do interneta?
Ali imate podatek, ali je MIZŠ usmerjeno zbiralo te podatke ali so ravnatelji ostali sami v tej
situaciji in problematiko rešujejo vsak po svoje?

Ob tem nas zanima tudi, koliko toplih obrokov v ljubljanskih osnovnih šolah pripravijo za učence iz
socialno šibkih družin in na kakšen način je organizirano njihovo razdeljevanje. Ali bo MOL
ponovno organizirala dostavo toplih obrokov otrokom, ki ne živijo v bližini šol, kar je izvajala v času
prvega vala epidemije, ali ne – kot je razvidno iz odzivov MOL v medijih? Ali bo torej organizacija
razdeljevanja toplih obrokov potekala drugače kot v času prvega vala epidemije in zakaj?
Tovariški pozdrav,
Milan Jakopovič,
vodja Svetniškega kluba Levica

