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DODATNA NAVODILA DRŽAVNE TEKMOVALNE KOMISIJE ZA IZVEDBO 
ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA UČENKE IN UČENCE 

9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
 

Obveščamo vas, da lahko šolske tekmovalne komisije za učenke in učence 9. razreda osnovne 
šole v skladu z obvestilom Zavoda RS za šolstvo z dne 24. 3. 2021 organizirajo in izvedejo 
šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za tekmovalce, ki so zaradi karantene odsotni od 
pouka v šoli, tudi na daljavo.  

Tekmovanje v prostorih šole in na daljavo se izvede istočasno, to je v ponedeljek, 29. 3. 2021, 
ob 13.00 uri (z dovoljenim 30-minutnim zamikom prej ali kasneje). 

Za učence, ki so na dan tekmovanja v šoli, se tekmovanje izvede v prostorih šole na običajen 
način (tekmovalci rešujejo natisnjene tekmovalne pole), tekmovanje na daljavo pa se izvede na 
način, ki ga v dogovoru z ravnateljem opredeli šolska tekmovalna komisija. V primeru 
izvedbe tekmovanja v šoli in na daljavo boste predvidoma potrebovali več nadzornih učiteljev 
(ni nujno, da so anglisti), ki naj jih imenuje šolska tekmovalna komisija v dogovoru z vodstvom 
šole. 

Priporočamo, da učenke in učence, ki so v karanteni, z možnostjo tekmovanja na daljavo 
seznanite čim prej, bolj podrobna navodila (pripomočki, obvezen način označevanja rešitev 
nalog kot v poli - A1, A2, B1, B2, C1 ipd.) pa jim posredujete pisno ali predstavite najkasneje 
npr. 15 minut pred začetkom tekmovanja prek video konferenčnega sistema (Zoom, MS Teams 
ipd.), s pomočjo katerega tudi spremljate učenca v času od prevzema tekmovalne pole, v 
predvidenem času tekmovanja in v času do zaključka nalaganja posnetkov/skenov prek video 
konferenčnega sistema.  

Predlagamo, da tekmovalno polo naložite na dogovorjeno mesto (spletna učilnica/MS 
Teams/Google Classroom/e-pošta) tik pred izvedbo tekmovanja na daljavo, tekmovalci pa jo 
snamejo v času video konference in začnejo z reševanjem ob dogovorjeni uri. Tekmovalci 
rešitve in pisni sestavek zapisujejo na liste papirja. Po preteku 60 minut, kolikor je na voljo 
za reševanje tekmovalne pole, tekmovalci vsako stran lista za reševanje fotografirajo ali 
skenirajo ter jih z največ 20-minutnim zamikom odložijo na dogovorjeno mesto (spletna 
učilnica/MS Teams/Google Classroom/e-pošta). Nadzorni učitelj spremlja učenca v času od 
prevzema tekmovalne pole, v predvidenem času tekmovanja in v času do zaključka nalaganja 
posnetkov/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 oz. pisanjem v šoli in doma ter za anonimnost 
dosežkov vseh tekmovalcev do objave le-teh.  

Šolske tekmovalne komisije omogočijo Državni tekmovalni komisiji vpogled v ovrednotene 
tekmovalne naloge oz. pole tako, da jih na poziv DTK skenirajo in naložijo (predvidoma) na 
strežnik DMFA. 

https://www.zrss.si/objava/izvedba-tekmovanj-v-organizaciji-zavoda-rs-za-solstvo
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Šolske tekmovalne komisije pri izvedbi šolskega tekmovanja iz znanja angleščine za devetošolce 
upoštevajo časovnico, ki je razvidna na strežniku DMFA, saj po preteku postavljenih rokov 
vnos podatkov ne bo več mogoč. 

V primeru vsebinskih vprašanj, povezanih s tekmovanjem iz znanja angleščine, se obrnite na go. 
Majo Kovačič (maja.kovacic@zrss.si), v primeru vprašanj, ki se nanašajo na strežnik DMFA, pa 
na infoserver@dmfa.si. 
 
Želimo vam uspešno tekmovanje.                                                                  
Državna tekmovalna komisija 
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