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Spoštovani starši, 
 

v sredo, 3. 6. 2020, se v šolo vračajo tudi učenci 6.–8. razreda. S tem se v sredo tudi zaključuje 
izobraževanje na daljavo za vse učence od 6.–9. razreda. 
 

Iskreno smo veseli, da se učenci vračajo nazaj in da bodo šolsko leto zaključili razred kot celota. So pa s 
tem ponovno povezane organizacijske spremembe za učence 9. razreda, za kar se vam že v naprej 
opravičujem. Glede na navodila in usmeritev MIZŠ in NIJZ, žal, brez organizacijskih sprememb ne gre. 
 

Pouk za vse učence od 6.– 9. razreda bo potekal v matičnih učilnicah za celotni oddelek kot je potekal pred 
zaprtjem šol zaradi razglasitve epidemije (učenci niso deljeni v skupine). 
Še vedno bomo izvajali in upoštevali splošne higienske ukrepe, ki smo jih izvajali že do sedaj: razkuževanje 
rok na vhodu, redno umivanje rok, zračenje prostorov, zadostna fizična distanca med učenci, čim manj 
prehajanja učencev med skupinami, brez druženja na hodnikih, na kosilu, čim manj stikov zunaj šole ... 
Vse te zahteve bomo smiselno vpeljali v vsakdanjik učencev, da bo to za njih čim manj obremenjujoče.  
 
Glede na to bomo prilagodili tudi urnik. 
Od srede dalje bo potekal urnik za vse učence 1.–9. razreda, ki je bil v veljavi pred 16. 3. 2020 in je zapisan 
v e-Asistentu, z nekaj izjemami – objavljen bo tudi na spletni strani šole. Učenci 9. razreda imajo v 
ponedeljek in torek pouk po urniku, kot so ga imeli prejšnji teden, v sredo pa prehajajo na urnik pred 16. 
3. 2020. 
Da učence čim manj mešamo, izbirnih predmetov ne bomo izvajali; izjema je nemščina za učence 7.–9. 
razreda. Zaradi načina dela bodo spremembe tudi pri tehniki in gospodinjstvu. 
V primeru, da si morajo učenci pridobiti še oceno oz. opraviti še druge obveznosti, jih bodo o tem 
individualno obvestili učitelji, ki izbirne predmete izvajajo, o tem se bodo z učenci individualno dogovorili. 
Dopolnilni/dodatni pouk se ne bo izvajal. Če bodo učitelji pri preverjanju znanja, ki so ga učenci usvojili na 
daljavo, opazili, da imajo posamezni učenci vrzeli, bodo za njih organizirali dopolnilni pouk in vas bodo o 
tem tudi obvestili. Individualizacijo, diferenciacijo oz. prilagojene oblike dela pa bodo učitelji sprotno 
izvajali med samim učnim procesom. 
Interesne dejavnosti se prav tako ne bodo izvajale. 
Ure učne pomoči so bodo izvajale kot so se izvajale pred zaprtjem šol. 
 

Povratek v šolo bo sprva in v prvi vrsti namenjen preverjanju in utrjevanju znanja, ki so ga učenci usvajali 
v delu na daljavo, v prilagojenih oblikah pa se bodo izvajale tudi druge dejavnosti. 
Ocenjevalna konferenca za učence 6.–8. razreda je načrtovana 19. junija 2020, za devetošolce pa 8. junija 
2020. 
 

Zaradi upoštevanja ukrepov straši v šolo ne morete vstopati. Posamezni nujni in obvezni sestanki se bodo 
izvajali v šoli (glede na specifiko vsebine) pod določenimi zdravstvenimi pogoji, vse ostale oblike dela s 
starši pa bomo izpeljali na daljavo. 
 

Vstopanje/izstopanje v šolo: 
Učenci 6.–9. razreda – vhod pri telovadnici; učenci vstopajo posamično. 
Učenci so morajo pri vstopu/izstopu v/iz šole razkužiti roke.  
Zadrževanje na hodnikih, v jedilnici ... je prepovedano. Učenci uporabljajo izključno sanitarije v 1. 
nadstropju. 



 

 

Učenci od 12. leta dalje morajo pri vstopu v šolo in gibanju izven razreda uporabljati zaščito za predel nosu 
in ust. Dovolj je, da si usta in nos pokrijejo z ruto, šalom (ni potrebno, da je maska). 
Zaradi omejevanja mešanja otrok in prostorske stiske, učenci garderob ne bodo uporabljali in bodo v 
učilnice odhajali obuti, kjer se bodo preobuli v copate. 
 

Pouk bo potekal po prilagojenem urniku, ki bo objavljen v e-Asistentu, najkasneje v torek, 2. 6. 2020. 
 

Prehrana bo organizirana za učence, ki so bili nanjo prijavljeni pred zaprtjem šol. Vse ostale zadeve, 
vezane na prehrano, urejate z vodjo prehrane gospo Mojco Vidmar (kot je potekalo pred zaprtjem šol).  
 

Urnik kosil bo prilagojen pouku posameznih razredov in upoštevanju distance med učenci ter prostorskim 
omejitvam jedilnice. 
 

Učenci 6.–9. razreda morajo imeti s seboj šolske potrebščine za sredin pouk. 
 

V šolo naj prihajajo samo zdravi učenci.  V prilogi posredujem tudi zdravstvene omejitve otrok, ki so bodo 
upoštevale ob vstopu v šolo. Učenci  6.– 8. razreda naj razrednikom v sredo v šolo prinesejo izjavo, da so 
zdravi (priloga). Starši jo lahko pošljete razrednikom tudi po e-pošti. 
Za učence, ki spadajo v rizične skupine in pouka zaradi tega ne bodo mogli obiskovati (posvet z izbranim 
pediatrom), bodo dobili gradiva preko e-učilnic. Dela na daljavo od srede dalje ne bo več.  
 

Ponovnega srečanja v živo z našimi učenci se vsi veselimo in jih že nestrpno pričakujemo, da si bomo lahko 
končno spet kaj povedali v živo. 
 
Spoštovani starši, hvala za vso podporo, za vaše sodelovanje ter razumevanje ob vseh spremembah, 
morda tudi nerazumljivih zahtevah (ki pa niso naša kaprica), ki so povezane z vračanjem otrok v šolo. 
 
Če potrebujete dodatne informacije, pa me lahko kadar koli kontaktirate. 
Lepo vas pozdravljam in umirjeno ponovno v šolo. Mi se naših učencev že veselimo ter jih ponovno 
nestrpno pričakujemo. 
 

Lorieta Pečoler, ravnateljica 
 
 


