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SKLEP O SPREMEMBI IZVEDBE TEMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE                 

ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Organizator tekmovanja iz znanja angleščine za 8. razred osnovne šole, društvo 
IATEFL Slovenia, je na podlagi 32. člena pravilnika o tekmovanju iz znanja 
angleščine za 8. razred zaradi epidemije bolezni Covid-19 sprejel naslednje 
spremembe glede izvedbe tekmovanja. 

Šolska raven: 

 tekmovanje se prestavi na kasnejši datum; 

 tekmovanje poteka digitalno preko spletnega strežnika DMFA; 

 tipi nalog, predvideni za šolsko tekmovanje, se prilagodijo reševanju preko 
spleta, zaradi česar se lahko posamezni tipi nalog (navedeni v razpisu) 
odstranijo in nadomestijo z drugim tipom nalog; 

 dolžina tekmovanja, ki ga določa 18. člen pravilnika o tekmovanju iz znanja 
angleščine, se lahko zaradi prehoda na spletno reševanje skrajša na manj kot 
60 minut; 

 podatki, ki jih učenci prejmejo ob prijavi na tekmovanje, in so običajno 
namenjeni vpogledu v rezultate tekmovanja (šifra tekmovalca), se uporabijo za 
prijavo na tekmovanje preko DMFA strežnika; 

 izvedba tekmovanja se lahko zaradi preprečevanja prekomerne obremenitve 
strežnika izvede s časovnimi zamiki med regijami, pri čemer vse šole 
tekmovanje pričnejo, preden se izteče predviden čas reševanja; 

 prijavljene šole izvedejo testno reševanje nalog pred pričetkom digitalnega 
reševanja šolskega tekmovanja, da preverimo obremenitev strežnika in sistem 
prijav učencev, kot tudi samo obliko tipov nalog digitalnega tekmovanja; 

 tekmovanje se izvede preko digitalno preko spleta tudi v primeru, da se učenci 
vrnejo v šole. 

Državna raven: 

 tekmovanja se prestavi na kasnejši datum; 

 lokacija tekmovanja, določena v 18. členu pravilnika o tekmovanju iz znanja 
angleščine, se zaradi preprečevanja širjenja bolezni Covid-19 lahko prenese 
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na matične šole tekmovalcev v spremstvu nadzornega učitelja, čigar predmet 
poučevanja ni angleščina, ali na več drugih regionalnih lokacij; 

 tipi nalog, predvideni za državno tekmovanje, se lahko spremenijo in 
vključujejo tipe nalog, ki jih zaradi narave digitalne oblike šolskega tekmovanja 
ni bilo mogoče izvesti na šolski ravni; 

 tekmovanje se lahko izvede digitalno preko spleta, če izvedba v živo ne bo 
mogoča. V primeru spletne izvedbe državnega tekmovanja, se tudi tokrat tipi 
nalog prilagodijo digitalni izvedbi tekmovanja. 

 

 

 

 

Ljubljana, 18. 1. 2021                                    Janja Čolić l.r.  
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