
 
 

Spoštovani starši in učenci! 
 

Obveščamo vas, da se po odloku, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, v ponedeljek, 1. 6. 2020, 

vračajo k pouku učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa učenci 6., 7. in 8. razreda. 

 

Pouk se bo za vse učence izvajal v normativno določenih oddelkih kot pred razglasitvijo epidemije. 

 

Pouk bo v vseh oddelkih potekal po prilagojenem urniku. 

 

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). Ob ponovnem vstopu v šolo 

naj učenci prinesejo podpisano izjavo staršev - Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob 

sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (Priloga), ki jo bo učenec oddal na vhodu šole. 

Izjavo lahko pošljete tudi po elektronski pošti razredniku vašega otroka. 

 

Pri vzpostavljanju pouka vas še posebej opozarjamo na nekatere spremembe: 

 

 Vse skupine jutranjega varstva, varstva vozačev in podaljšanega bivanja se bodo izvajale 

prilagojeno. Učenci, ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo skozi vhod predmetne 

stopnje, se pred učilnico 4. c sezujejo. Čevlje pustijo pred učilnico 4. c, kjer bo potekalo 

jutranje varstvo za 4. in 5. razrede.  

 

 Ostali učenci v šolo lahko vstopajo od 8.15 dalje. Pri vstopanju v šolo naj učenci ohranjajo 

ustrezno varnostno razdaljo. Vstopanje bodo nadzirali dežurni učitelji in ostali zaposelni. 

 

 Učenci 4. a in 4.b razreda vstopijo skozi glavni vhod, učenci 4.c, 5.a in 5.b razreda pa skozi 

vhod na predmetni stopnji. V copate se preobujejo pred matično učilnico, čevlje odložijo na 

posebej označenem prostoru, garderobne omare niso v uporabi. Nato takoj vstopijo v 

učilnico, se ne zadržujejo na hodniku. 

 

 Pouk se bo izvajal v matični učilnici oddelkov, ki so enake, kot pred epidemijo. 

 

 Učenci bodo tudi med odmori ostajali pod nadzorom v matični učilnici. Potrudili se bomo, da 

bomo pouk izvajali tudi na prostem. 

 

 Interesne dejavnosti se do nadaljnjega ne izvajajo. 

 

 V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po predhodni najavi in 

upoštevanju vseh potrebnih ukrepov (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …). Vsi, tudi 

učenci, si pri vstopu v šolo razkužijo roke, kasneje roke umivajo z milom in vodo. 

 

 Pouk bo potekal od 8.30 do 12.30.  



 
 Podaljšano bivanje bo organizirano za prijavljene učence od 12. 30 dalje in bo omogočeno do 

16.00. Učenec bo domov odšel skozi glavni vhod šole ob uri, ki ste jo sporočili preko 

prijavnice. V kolikor boste vi prihajali po učenca, ga počakate na glavnem vhodu, kjer vam bo 

otroka predal informator. 

 

 Kosilo bo organizirano takoj po pouku v spremstvu učiteljev. Odjave urejate kot običajno 

preko eAsistenta.  

 

 Neobvezni izbirni predmeti (NIP) se bodo izvajali prilagojeno. O načinu izvedbe bodo učenci 

obveščeni naknadno. Kjer je realizacija teh predmetov že dosežena, predmetov ne bomo 

izvajali. 

 

 S 1. 6. 2020 se bodo v šoli izvajale tudi vse oblike pomoči učencem (dopolnilni pouk, dodatna 

strokovna pomoč, učna pomoč). 

 

 Prosimo, da morebitne govorilne ure starši opravite po predhodnem dogovoru z učiteljem 

preko e-pošte (eA). Lahko se dogovorite za telefonski pogovor, videokonferenčno srečanje, 

morda pa se boste lahko dogovorili preko e - sporočila v eA.  

 

 Organizirane bodo vse oblike prehrane za učence, pri delitvi malice in kosila bomo izvajali 

priporočene higienske ukrepe. 

 

 V šolo naj učenci prinesejo tudi dodatna oblačila, kajti učilnice se bodo pogosto zračile. 

 

 Zaželeno je, da ima učenec s seboj svojo plastenko z vodo, ker bodo pitniki v šoli do 

nadaljnjega zaprti, prav tako ne bo dovoljeno piti vode iz pip. Lončki in ostala odprta 

embalaža niso dovoljeni. 

 

 Učenci naj od doma ne nosijo igrač in ostalih predmetov.  

 

 Knjige iz knjižnice bodo učenci vračali po navodilih, ki jih bodo kasneje prejeli v šoli. Ostale 

šolske potrebščine (učbeniki, zvezki … ) naj učenci prvi dan prinesejo v šolo. Domov sproti ne 

bodo nosili ničesar, tudi šolske torbe ne.  

 

Starše učencev, ki bodo v juniju prvič po epidemiji vstopili v šolo, naprošamo, da otroke seznanite z 

naslednjimi splošnimi higienskimi ukrepi: 

 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, 

si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno 

po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče 

ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

 



 
 Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. Upoštevajmo 

zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oz. 2 metra. 

 

 Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s 

papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki 

uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo. 

 

 Učenci si med seboj ne boste smeli menjati gradiv in si izposojati pripomočkov, veliko časa se 

bo namenilo izvajanju osnovnih higienskih ukrepov. 

 

 

ŠOLSKI PREVOZ 

 

Ker na področju šolskega prevoza še vedno veljajo strogi zaščitni ukrepi (zmanjšano število potnikov, 

nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok), vas obveščamo, da bodo prevozi organizirani z veljavnim 

voznim redom, kot pred epidemijo.  

 

Želeli bi, da se za te prevoze odločite le, če res ni nobene druge možnosti prihoda otrok v šolo, kajti 

naenkrat bo prevoznik lahko odpeljal manj kot tretjino otrok, ki jih sicer prevaža.  

 

 

 

 

Predoslje, 30. 5. 2020       Vodstvo šole in razredničarke 


