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Obvestilo: Organizacija dela ob odprtju šol za učence od 4. do 9. razreda 
 
Spoštovani starši, 
 
v torek, 16. 2. 2021, se učenci od 4. do 9. razreda vračajo v šolske klopi, česar se vsi zaposleni 
zelo veselimo. Učenci bodo razporejeni znotraj enega oddelka. Pouk bomo organizirali tako, 
da bomo v čim večji meri zagotovili izvajanje celotnega programa, a bomo žal začeli brez 
podaljšanega bivanja za učence 4. in 5. razreda, bomo pa organizirali varstvo učencev znotraj 
matičnega oddelka. 
 
ORGANIZACIJA DELA 
PRIHOD V ŠOLO 

 Šola bo zaradi izjemnih razmer odprta med 6.50 in 15.15. 

 V šolo sodijo zdravi učenci. 

 Priporočamo, da učenci v šolo prihajajo čim bližje začetku pouka in odhajajo takoj po 
njem oz. kosilu in se tako čim krajši čas zadržujejo v šoli ter izpostavljajo morebitnim 
tveganjem za okužbo. 

 Vstop v šolo bo mogoč za učence jutranjega varstva vozačev od 6.50 do 7.35, nato se 
vhodna vrata zaklenejo in se ponovno odklenejo ob 8.20, ko vstopijo v šolo ostali 
učenci na ustrezni razdalji. Nadalje bo šola zaklenjena od 8.30 do 11.55. 

 Pri vstopu učenci uporabljajo glavni vhod, razen učenci 1. razredov, ki uporabljajo 
neposredni dostop do učilnic. 

 
Jutranje varstvo vozačev za učence vozače od 4. do 9. razreda bo v jedilnici oz. matičnih 
učilnicah učencev, kjer počakajo do začetka pouka. 
 
Po prihodu do šole učenci pri vstopanju upoštevajo razdaljo 1,5–2 m. Pri tem jim pomagajo 
talne oznake. 
Na vhodu bo učence sprejemala dežurna oseba, ki bo preverila izjave in učence usmerila do 
garderob. Če boste izjavo poslali po elektronski pošti, bomo imeli na seznamu to že označeno. 
 
Učenci prinesejo v šolo vse svoje šolske potrebščine (pisala, zvezke, copate itd.). Učenci naj 
imajo s seboj tudi dodatna topla oblačila, saj bodo razredi pogosteje zračeni. Imajo naj 
primerno in udobno obutev, saj bodo čas preživljali tudi zunaj. 
 
Staršem vstop v šolo ni dovoljen. 
 
Učenci si bodo ob prihodu v učilnico umili roke in se posedli v svoje klopi. 
Če bo učenec do šole prišel z masko (to ne velja za pralne maske), jo bo ob prihodu v šolo 
odvrgel v posebej za to pripravljeno posodo. Ob vhodu v šolo bodo tudi razkužilo za roke.  
 
Dežurna oseba bo pri vhodu v šolo od 6.50 do 8.30. Če se vam zgodi, da zamudite, pokličite 
telefonsko številko, ki bo objavljena na vhodnih vratih. 
 



 

 

Učenci bodo malico prejemali v učilnici. Ob pomoči učitelja bodo poskrbeli za čistočo mize in 
malico pod ustreznimi varnostnimi pogoji tudi razdelili. Po končani malici bodo učenci 
pospravili vsak svojo mizo in oddali odpadke. Seveda si bodo pred in po malici umili roke. 
 
Opozorite otroke, da so odmori namenjeni sprostitvi, gibanju na varni razdalji ter odhodu na 
stranišče, kjer morajo paziti na razdaljo. Izven učilnice morajo učenci uporabljati zaščitno 
masko. 
 
Na kosilo bodo učence odpeljali učitelji po skupinah na svetovani razdalji. Prihod do 
razdelilnega pulta bo označen. O prejemanju kosil bodo učenci poučeni v šoli. Pripravljen bo 
nov urnik razdeljevanja kosil. Po kosilu pospravijo. Pred in po kosilu si bodo umili roke. 
 
ODHOD UČENCEV DOMOV 
Pri izhodu bo dežurna oseba. Učenci vozači bodo na šolski prevoz počakali v matičnih učilnicah.  
Staršem vstop v šolo ni dovoljen, zato vas prosimo, da ob prihodu po otroka pokličete 
telefonsko številko, ki bo objavljena na vhodnih vratih šole.  
 
Če bo glede na vremenske razmere mogoče, bomo skušali delo organizirati tako, da bodo 
učenci del pouka preživeli na površinah okrog šole. 
 
Nekaj osnovnih navodil, za katere vas prosimo, da se o njih pogovorite z otroki: 

- socialni stiki: žal se učenci ne bodo smeli držati za roke, objemati, igrati v paru v 
neposrednem stiku;  

- higienski ukrepi: redno temeljito umivanje rok v šoli, pravilna higiena kašlja, higiena 
na stranišču, čim manj nepotrebnega prijemanja kljuk, ograj …; 

- šolske potrebščine in pripomočki: v šolo se po navodilih učiteljev prinesejo vse šolske 
potrebščine, ki so od ponedeljka do petka v šoli; enako velja za knjigo, pobarvanko, 
Rubikovo kocko; igrače so odsvetovane, medsebojnega posojanja potrebščin ne bo; 
domov bo otrok nosil samo bidon za vodo in oblačila; 

- izvedba pouka športa: v skladu s priporočili NIJZ, ne uporaba iste žoge, vse pripomočke 
je potrebno razkužiti …; 

- spremljava učenčevega dela: učitelji so vam za informacije na voljo po elektronski 
pošti oz. eAsistentu. 

 
 
Zahvaljujemo se vam za vso podporo in pomembno delo, ki ste ga s svojimi otroki opravili v 
času izobraževanja na daljavo. 
 
 
Lepo vas pozdravljamo, 
 
 
         Aleksander Gube, ravnatelj 

 


