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DODATNA NAVODILA DRŽAVNE TEKMOVALNE KOMISIJE ZA IZVEDBO 
ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ZGODOVINE V NADOMESTNEM 

TERMINU V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
 

V Okrožnici Zavoda RS za šolstvo (23. marec 2021) in v obvestilu preko Infoserverja DMFA 
ste bili učitelji mentorji seznanjeni, da se šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine izvede v 
nadomestnem terminu – v petek, 2. 4. 2021, ob 13.00.  

Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine v nadomestnem terminu se lahko udeležijo le  
tekmovalci, ki so na dan šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine 22. 3. 2021 bili v karanteni.  

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja od 1. 4. 2021 do 
vključno 11. 4. 2021, se šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine v nadomestnem terminu 
izvede na daljavo na način, kot ga v sodelovanju z ravnateljem opredelijo šolske tekmovalne 
komisije.  

Predlagamo, da tekmovalce v naslednjih dneh seznanite z navodili šolske tekmovalne komisije 
in izvedete šolsko tekmovanje v nadomestnem terminu na način, kot ga uporabljate tudi v času 
izobraževanja na daljavo, npr. s pomočjo video konferenčnega sistema (Zoom, MS Teams ipd.), 
s pomočjo katerega spremljate tekmovalca v predvidenem času tekmovanja, in sicer od prevzema 
in reševanja tekmovalne pole do zaključka nalaganja posnetkov fotografij ali skenov izdelkov.   

Predlagamo, da tekmovalno polo naložite na dogovorjeno mesto (spletna učilnica/MS 
Teams/Google Classroom/e-pošta) tik pred izvedbo tekmovanja na daljavo, tekmovalci pa si jo 
naložijo v času video konference in začnejo z reševanjem ob dogovorjeni uri. Predlagamo, da 
tekmovalci rešitve zapisujejo npr. na liste papirja – zapišejo številko naloge in odgovor. Po 
preteku 60 minut, kolikor je na voljo za reševanje tekmovalne pole, tekmovalci vsako stran lista 
za reševanje fotografirajo ali skenirajo ter jih z nekajminutnim zamikom (do 15 minut) naložijo 
na dogovorjeno mesto (spletna učilnica/MS Teams/Google Classroom/e-pošta). Nadzorni učitelj 
spremlja tekmovalca v predvidenem času tekmovanja, in sicer od prevzema in reševanja  
tekmovalne pole do zaključka nalaganja posnetkov fotografij/skenov prek video konferenčnega 
sistema (Zoom, MS Teams ipd.).  

Tekmovalna pola bo dostopna na strežniku DMFA en delovni dan pred tekmovanjem, šolske 
tekmovalne komisije pa so odgovorne za tajnost nalog do začetka tekmovanja, za zagotavljanje 
objektivnosti med samo izvedbo tekmovanja na daljavo ter za anonimnost dosežkov vseh 
tekmovalcev do objave le-teh.  

Za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine v nadomestnem terminu so predvideni 
krajši roki za finalizacijo, kar pomeni, da se upošteva prilagojena časovnica na strežniku DMFA. 

Predsedniku šolske tekmovalne komisije in učencem so uradni rezultati dostopni na strežniku 
DMFA z njihovimi osebnimi gesli. 

Državna tekmovalna komisija 

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/okroznica_zrss_23032021.pdf

