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Spoštovani starši. 
 
V ponedeljek 15. 2. 2021 se bodo učenci 4.-9. razreda končno vrnili v šole. 
 
V načrtu in izvedbi vračanja otrok v šolo smo upoštevali vsa navodila in priporočila NIJZ in MIZŠ. 
Da bomo lahko zagotovili optimalno varnost, vas resnično vljudno naprošamo, da učenci  4. razreda OPB 
ne obiskujejo. Zaradi pomanjkanja kadra in  čimvarnejšega ohranjanja razrednih mehurčkov, bomo OPB 
izvajali v 4. razredu izvajali le do 14.00 ure. Za učence 5. razredov bo organizirano varstvo do odhoda na 
kosilo.  Urnik kosil bo objavljen na spletni strani šole. 
 Glede prehrane upoštevamo prijave, ki so veljale do zaprtja šol. Vse spremembe prehrane 
(prijave/odjave) javite preko e-Assistaneta oz. na telefonsko tajnico vodji prehrane. 
 
Pouk bo potekal samo v matičnih učilnicah, mešanja med učenci ne bo. 
Pri pouku učencem ne bo potrebno nositi mask, v skupnih prostrih pa so maske obvezne tudi za učence 
(vstop/izstop iz šole, odhod na kosilo, WC …). 
 
Pouk bo potekal po prilagojenem modelu B – kot se je izvajal do zaprtja šol, z nekaj izjemami, odobrenih 
s strani NIJZ in MIZŠ 

- Neobvezni in obvezni izbirni predmeti se bodo izvajali na daljavo. Učiteljli bodo v spletne učilnice 
nalagali zadolžitve. Vse podorobnejše informacije o izpeljavi teh predmetov bodo učitelji 
učencem pojasnili v šoli. Pisna navodila bodo posredovali tudi v spletne učilnice. 

- Izjema bosta NIP in IP nemščina ter IP španščina ter francoščina: ena ura tedensko se bo izvajala 
v šoli, ena ura pa na daljavo. Učenci bodo združeni, zato so pri teh urah obvezne maske tudi za 
učence. Pouk bo potekal v dovolj velikih učilnicah, tako da bo razdalja med učenci čim večja. 
Urnik teh dteh predmetov bo objavljen na spletni strani šole, prav tako bo naležen v spletnih 
učilnicah posameznih predmetov. 

 
Organizacija pouka: 
1. Pouk bo potekal po urniku v matičnih učlnicah posameznih oddelkov.  

Vsi učenci prvi dan ob vrnitvi v šole s poukom začenjajo ob 8.20– prva šolska ura bo namenjena 
razredni uri, kjer bodo dobili vsa potrebna navodila, ki jih bodo morali upoštevati v šoli. Predure prvi 
dan vračanja nazaj v šole odpadejo. 
 

2. Vhodi/izhodi iz šole: 
a) 1. razred: stranski vhod za prvošolce 
b) 2.−4. razred: glavni vhod: 2. In 3. razred vstopata po novem hodniku pri knjižnici, 4. Razredi pa 

skozi jedilnico. 
c) 5.−7. razred: stranski vhod pri telovadnici pri hribčku za šolo 
d) 8. in 9. razred: stranski vhod pri telovadnici pri igrišču 

 
3. Šolski avtobus: 
- Zjutraj bo šolski avtobus otroke pripeljal na postajališče LPP (kot do sedaj). Učenci bodo v spremstvu 

dežurnih oseb odšli v šolo. 
- Po pouku bodo učenci na šolski avtobus vstopali na šolskem dvorišču (spremstvo je določeno). 



 

 

- Na avtobusu je obvezno nošenje mask. 
 
OSTALO: 
Razkuževanje rok je pri vstopanju in izstopanju v šolo obvezno. Razkužilniki so nastavljeni pri vseh 
vhodih in v jedilnici, prav tako so razkužila po razredih. V kolikor našim razkužilom ne zaupate, naj ima 
učenec s seboj svojega. 
Nošenje mask za učence je v vseh skupnih prostorih obvezno, torej tudi pri vstopu/izstopu iz šole. V 
primeru, če bo kdo od učencev slučajno masko pozabil doma, mu jo bo zagotovila šola (žal, pa so naše 
zaloge omejene in imamo na voljo maske klasiče velikosti za odrasle). Učenci naj imajo s seboj tudi 
vrečko oz. emablažo, kamor bodo masko shranil v času, ko je ne bodo nosili na obrazu. 
Vso potrebno dokumentacijo starši naročite v tajništvu šole, saj vstopanje v šolo zunanjim osebam ni 
dovoljeno. Svoje otroke boste pripeljali do vhodov, kjer bodo nato za njih poskrbele dežurne osebe. Prav 
tako jih počakate pred vhodom pri odhajanju iz šole. 
Po navodilih NIJZ se bodo učilnice večkrat dnevno zračile, zato naj imajo učenci s seboj dodatno oblačilo. 
Garedrob učenci ne bodo uporabljali, sezuvali se bodo pred razredi. 
Na kosila bodo učenci odhajali po urniku, ki ga bomo objavili na spletni strani šole. 
 
Vse ostale informacije so zapisane v hišnem redu šole. 
 
Kaj vse bodo učenci potrebovali za pouk, vas bodo obvestile razredničarke ( 4. in 5. razred), učenci 
predmetne stopnje pa šolske potrebščine v šolo prinašajo po urniku. 
 
Ob prihodu v šolo bodo učitelji v prvem tednu veliko pozornosti posvetili in namenili upoštevanju pravil 
in zakaj se jih bomo morali vsi držati, predsvem pa, zakaj je pomembno upoštevati medsebojno razdaljo. 
Pojasnili jim bodo tudi vsa pravila higiene rok in kašlja ter nošenja mask v skupnih prostorih. 
Vljudno prosimo tudi vas, spoštovani starši, da nam pomagate pripraviti učence za ponovno vrnitev v 
šolo in da se tudi vi z njimi doma pogovorite o pomenu upoštevanja teh navodil. Tudi s tem bomo veliko 
pripomogli, da bomo vzdržali v šoli in da ne pride do ponovnega zapiranja. 
Prav tako bodo učitelji ob vrnitvi učencev v šolo najprej vso snov preverili in utrdili. 
 
Veseli nas, da so se šolska vrata spet odprla za vse naše učence, hkrati se zavedamo tudi odgovornosti, 
ki jih imamo šole ob vračanju otrok v šole, zato je še kako pomembno, da v šolo hodijo zgolj in samo 
zdravi učenci. Ob morebitnih kakršnihkoli simptomih se obrnite na vašega izbranega zdravnika. Isto velja 
tudi za vse nas zaposlene. 
Tudi s tem bomo prispevali k temu, da učencev ne bomo dajali v karantene. 
Če imajo učenci opravičene zdravstvene razloge in zaradi narave bolezni pouka ne bodo mogli 
obiskovati (za to je potrebno zdravniško opravičilo), se boste z razredničarkami dogovorili za način dela 
na daljavo, seveda v teh primerih klasični pouk na daljavo ne bo potekal.  
Odveč ni niti priporočilo NIJZ, da se učencem zaradi zmanjševanja tveganja prenašanja okužb, zmanjšajo 
stiki z rizičnimi osebami (stari starši, kronični bolniki …) 
 
V primeru okužbe vašega otroka pa vas prosimo, da nas o tem obvestite. 
 
Prepričana sem, da bo vsak izmed nas pripomogel k temu, da bo vračanje otrok v šolo varno in da v tej 
luči razumete tudi vse naše ukrepe in navodila. Vsi mi si želimo, da bi v šoli ostali do konca šolskega leta. 
 
Imejte se lepo, v ponedeljek  pa vaše otroke/naše učence že nestrpno pričakujemo. 
 
Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro. 
Lorieta Pečoler, ravnateljica 


