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DRAGE UČENKE IN DRAGI UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI! 
 
Hitro se bliža konec poletnih počitnic oziroma prvi šolski dan. Upamo, da ste poletje kljub 
razmeram lepo preživeli in da se šolarji veseli in zdravi vračate v šolo.   
 
Glede na trenutne razmere v zvezi s SARS-CoV-2 bodo šolsko leto začeli v šolskih klopeh vsi 
učenci od 1. do 9. razreda, seveda ob upoštevanju priporočil in smernic NIJZ in navodil MIZŠ. 
Pouk bo potekal podobno kot ob koncu šolskega leta (model B) – trudili se bomo, da bodo 
učenci posameznega oddelka skupaj in bo čim manj stikov z ostalimi oddelki. V skupinah, kjer 
bodo učenci različnih oddelkov, bomo še posebej pozorni na medsebojno razdaljo in natančno 
vodenje evidenc prisotnosti. Če se bodo epidemiološke razmere med šolskim letom 
spreminjale, bomo morali učno-vzgojni proces prilagajati. O podrobnostih in spremembah vas 
bomo sproti obveščali. 
 
Prvi šolski dan bo v torek, 1. 9. 2020.  
Pouk se bo učence od 2. do 9. razreda pričel ob 8.20 in bo trajal za učence od 2. do 5. razreda 
do 10.05 (dve šolski uri), za učence od 6. do 9. razreda do 11.00 (tri šolske ure). 
 
Učenci 2. in 3. razreda se prvi šolski dan zberete na zbirnem mestu pred glavnim vhodom, 
kjer vas bodo pričakali razredniki. Skupaj z njimi boste odšli do matičnih učilnic. Prosimo vas, 
da upoštevate priporočila in pazite na varnostno razdaljo. 
 
Učenci 4. in 5. razreda boste v šolsko stavbo stopili skozi garderobe razredne stopnje, učenci 
od 6. do 9. razreda pa skozi garderobe predmetne stopnje. V garderobi bodo dežurni učitelji, 
ki vam bodo pomagali najti garderobno omarico in vas usmerili do matične učilnice, kjer vas 
bo čakal razrednik. Ob vstopu v garderobo pazite na varnostno razdaljo in razkužite roke. 
Učenci od 7. do 9. razreda imejte ob vstopu v garderobo in do prihoda v svojo učilnico zaščitno 
masko. 
 
Ta dan potrebujete copate, beležko, pisalo in manjši nahrbtnik. Učenci 4. in 6. razreda boste 
v razredu od razrednika prejeli nov ključek za omarico. Učenci  5.,  7., 8. in 9. razreda obdržite 
stare omarice. Prvi šolski dan bo v šoli le malica, kosila ni, prav tako ni organiziranega 
podaljšanega bivanja in jutranjega varstva. 
 
Avtobusi in šolski kombi bodo zjutraj vozili po  voznem redu za prvo šolsko uro.  
Po pouku bodo avtobusi odpeljali v vse smeri ob 10.15 učence razredne stopnje, ob 11.15 pa 
še učence predmetne stopnje. Glede na trenutne razmere učence spodbujamo, da v šolo 
prihajajte peš ali s kolesi, pri čemer ne pozabite na varnost (čelada). 
 
2. 9. 2020 je običajen dan, in sicer po urniku, poskrbljeno bo tudi za kosilo, jutranje varstvo in 
podaljšano bivanje.  
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O ostalih prilagoditvah gibanja v šoli in izvedbi pouka vam pošiljamo nekaj osnovnih navodil in 
informacij: 
 
V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci, zaposleni oziroma zunanji obiskovalci po predhodnem 
dogovoru, z upoštevanjem vseh higienskih ukrepov, ki veljajo v šoli. V šolo vstopajo le starši 
prvošolcev. Ostali starši otroke po končanem pouku ali podaljšanem bivanju lahko  pričakate 
pred vhodom v šolo ob določenih urah. 
 
Za zaščito pred okužbo bomo poskrbeli vsi z doslednim upoštevanjem ukrepov, in sicer: 
– z rednim in temeljitim umivanjem rok z milom in vodo, 
– s higieno kašlja,  
– z zračenjem prostorov (večkrat dnevno), 
– z razkuževanjem in s čiščenjem prostorov in površin (ob menjavi skupin, pred in po uporabi     
  didaktičnih pripomočkov …), 
– z upoštevanjem medsebojne razdalje v skupnih prostorih in nošenjem mask (učenci od 7. 
do 9. razreda in odrasli). 
 
 
AVTOBUSNI PREVOZI 

Šolski avtobusi bodo vozili po voznem redu, ki bo objavljen na šolski spletni strani, v 
ponedeljek, 31. 8. 2020. Na javnih prevozih so še vedno obvezne zaščitne maske. Varstvo 
vozačev bo potekalo v prostoru, ki bo za to dejavnost določen in v katerem bo  učencem 
zagotovljena priporočena razdalja. Da bomo lahko zagotavljali priporočila v zvezi z varnostno 
razdaljo, vas prosimo, da šolski prevoz uporabljajo le učenci, ki ga res potrebujejo. Ostali 
učenci naj prihajajo v šolo peš ali s kolesom ne prej kot 10 minut pred pričetkom pouka. 

VHODI V ŠOLO ZA POSAMEZNE RAZREDE 

● Jutranje varstvo, 1. razred – vhod za prvošolčke 

● 2., 3. razred – glavni vhod v šolo 

● 4., 5. razred – vhod v garderobo razredne stopnje 

● 6.–9. razred – vhod v garderobo predmetne stopnje 

 
POTEK POUKA 

 

Učenci naj v šolo ne hodijo več kot 10 minut pred začetkom pouka. Po zaključku pouka naj 
takoj odidejo domov in naj se ne zadržujejo v okolici šole. Pouk bo za posamezen oddelek 
potekal večinoma v matični  učilnici. Učenci bodo o tem, katera je njihova matična učilnica, 
seznanjeni ob prihodu v šolo.  
Kadar bomo pouk izvajali v drugih prostorih, bo na prvem mestu varnost. 
Dneve dejavnosti, ki so načrtovani izven šolskih prostorov, in šole v naravi bomo izvedli, če 
bomo po pogovoru z izvajalcem presodili, da so razmere za izvedbo varne. 
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JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 

Jutranje varstvo bo organizirano samo za učence 1. razredov. S tarši boste učence 

pospremili skozi vhod za 1. razred do učilnice. Pred vstopom v šolo si razkužite roke in 

nadenite masko.  
Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda bo potekalo po urniku. Z največjo mero 
odgovornosti se bomo trudili zagotavljati priporočila za preprečevanje širjenja virusa.  
 
Predlagamo, da učenci, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja ,  odidejo domov 
takoj, ko jim lahko zagotovite domače varstvo. Učence, ki bodo odhajali domov v spremstvu, 
počakajte pred šolo.  
 
ŠOLSKA PREHRANA 
Malica bo potekala v matični učilnici. Ves čas bodo prisotni dežurni učitelji. Šolsko kosilo bo 
potekalo v jedilnici. Učenci razredne in predmetne stopnje ter podaljšanega bivanja bodo na 
kosilo hodili v določenem časovnem razmaku. Na ta način bomo skušali preprečiti mešanje 
učencev različnih oddelkov. 

PRIPOMOČKI, TORBE IN COPATI 
Vse pripomočke in potrebščine za pouk bodo učenci lahko nosili domov. V šoli jih 

bodo učenci uporabljali sami in si jih ne bodo izposojali med seboj.  

 
KOMUNIKACIJA MED ŠOLO IN STARŠI 
Prvi roditeljski sestanek bomo z upoštevanjem vseh priporočil organizirali v šoli. O tem boste 

naknadno obveščeni. Govorilne ure in roditeljski sestanki med šolskim letom se bodo 

izvajali na daljavo. O načinu povezav vas bomo predhodno obvestili na vaše e -poštne 

naslove, zato priporočamo, da redno pregledujete svoje e -poštne predale. Če bomo 

zaposleni na šoli ali boste vi starši presodili, da je potreben osebni razgovor, bomo v skladu s 

priporočili organizirali razgovor v šolskih prostorih. 
 
DODATNE INFORMACIJE 
 
Starši, pred vstopom v šolo, upoštevajte naslednje:  
  
1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 
2. Otroku ni bila odrejena karantena.  
3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.  
4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena 

okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal 
doma. 

 
 

 
5.  
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Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2  

pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi 

ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega 

zdravnika.  

V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja 

navodila prejeli od epidemiološke službe. 

 

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami  
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj 
ogroženi za težek potek bolezni.  
 
 
Osnovne informacije o COVID-19 
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 
Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno 
približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim 
počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom 
pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je 
potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših 
(zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, 
bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek 
bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 
mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki 
dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). 
Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje 
okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za 
preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 
 
 

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe 

s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom. 

 

 

S skupnim prizadevanjem in odgovornim ravnanjem lahko naredimo veliko. 

Zahvaljujemo se vam za pomoč in podporo. Želimo vam vzpodbuden začetek šolskega leta 
ter veliko navdihujočih in izpolnjenih trenutkov. Ustvarjali jih bomo skupaj! 
 
 

 

          Ravnateljica: 
           Nataša Ahačič, prof. 
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