
 

Datum: 29. 5. 2020 

Spoštovani starši! 

S prihodnjim tednom se v šole vrnejo še ostali učenci. V ponedeljek učenci 4., 5. razreda in v sredo, 3. 6. še učenci 6., 7., 

8. razreda. Od navedenih datumov dalje pouka na daljavo ni več. Tudi nudenje dodatne strokovne pomoči bo potekalo v 

šoli. Z navodili želimo usmeriti in obvestiti vse, ki prihajate v šolo v prihodnjem tednu prvič in tudi tiste, ki ste že v šoli. 

Kljub temu, da se ukrepi delno sproščajo tudi v šoli (običajno število otrok), moramo še vedno delovati preventivno in 

upoštevati priporočila NIJZ. 

Da bo začetek dela čim lažji, prosimo, da se o načinu dela in obnašanja v šoli s svojimi otroki, ki v prihodnjem tednu 

prihajajo v šolo prvič po odprtju šol in tudi ostalimi, pogovorite in skupaj pregledate navodila.  

UKREPI IN NAČIN DELA: 

SPLOŠNI UKREPI za preprečevanje okužbe s covid-19. 

Najpomembnejša pot prenosa novega korona virusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in 
površin. 
Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

- Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa. 
- V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega 

prenosa. Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali 
razkuževanju. 

-  
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem  ščitili sebe in druge. Za 
pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 
 
UKREPI V ŠOLI 

- Izvedba pouka in dni dejavnosti po obveznem programu poteka v razrednih skupnostih.  

- Pouk poteka za posamezen oddelek samo v eni učilnici (matična učilnica) po običajnem urniku. 

 
UČENCI 1., 2., 3. razreda 
Delo ne poteka več v skupinah, pač pa so učenci spet združeni v razredih. Vse ostalo poteka na enak način kot v teh 
dveh tednih do sedaj. Upoštevali bomo iste prijave za OPB in kosila, kot ste jih dali do sedaj. V kolikor bo potrebna 
kakšna dodatna prijava ali sprememba, bomo podatke zbirali v ponedeljek in torek. 
 
9. RAZREDA 
Tudi ti učenci nadaljujejo delo v običajnih oddelkih v matičnih učilnicah. Upoštevali bomo iste prijave za kosilo, kot v 
preteklem tednu. Naknadnih prijav zaenkrat ne sprejemamo. 
 
4. – 8. RAZRED 
Starši podpišete izjavo, da je vaš otrok zdrav. Pred ali na dan vstopa v šolo izjavo posredujete razredniku vašega 
otroka. Izjava je na voljo tudi na spletni strani šole. 
  
 



 PRIHOD V ŠOLO, PREVOZI: 

Za nevozače priporočamo peš hojo in kolesarjenja. Prav tako priporočamo, da se tisti, ki imate možnost učence 
pripeljati v šolo, poslužujete lastnega prevoza.  
 
Avtobusi otrok sicer ne bodo zavračali. Starši ste tisti, ki morate sami presoditi, ali bo vaš otrok šel na avtobus, ali bo 
uporabil masko kot zaščito.  
 
V šolo in iz šole avtobusi od ponedeljka dalje prihajajo in odhajajo po običajnem voznem redu (objava na spletni 

strani).  

Na kombiju velja poseben režim za zagotavljanje varnosti pred okužbo. Udeleženci morajo imeti nositi maske.  

Učenci, ki niso vozači naj v šolo ne hodijo pred 7.40. 

VSTOPANJE V ŠOLO: 

- V šolo vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi in predhodni najavi. 

- Vhod za učence od 6. – 9. razreda je  pri stranskem vhodu za zobno ambulanto. 

- Vhod za učence od 1. – 5. razreda je na glavnem vhodu. 

- Na vhodu je obvezno razkuževanje rok.  

- Za lastno zaščito imajo učenci starejši od 12 let lahko masko, buf, šal, ruto ali podobne oblike zaščite. Zaščito 

uporabljajo izven matične učilnice skupine. 

- Učenci se držijo varnostne razdalje in smeri gibanja glede na talne označbe (črte, puščice). 

- Garderobe ne uporabljajo. Preobujejo se pred učilnico. S seboj naj prinesejo copate. 

PREHRANA: 

Malica je za vse učence.  

Glede na to, da naša šola, tako na matični kot podružnični šoli, razpolaga z zelo majhno jedilnico, vseh kosil, zaradi 

upoštevanja varnostnih ukrepov pri serviranju, ne bomo mogli zagotoviti. 

Od ponedeljka dalje  bodo kosila pripravljena tako kot v tem tednu (za učence 1. triade in 9. razreda). Za vse ostale 

učence bomo potrebo po nujnih kosilih reševali individualno. Prosimo vas za razumevanje pri tej odločitvi. V kolikor 

bomo našli kakšno drugačno rešitev, boste o tem obveščeni. 

V času malice in kosila veljajo posebni protokoli, ki jih bodo učencem posredovali učitelji. 

Učenci naj s seboj prinesejo vodo v plastenkah. Primerno naj bodo oblečeni, saj bo veliko gibanja na prostem 

(zaščita pred soncem). 

Veselimo se prihoda učencev in ponovnega snidenja v šolskih klopeh. Vsem skupaj želimo čim manj težav ob ponovnem 

vstopu v šolo, zato se v primeru potrebe po dodatnih informacijah lahko obrnete na razrednika ali vodstvo šole. 

 

Z lepimi pozdravi. 

Mojca Rozman, ravnateljica 
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