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OSNOVNA NAVODILA ZA STARŠE OB PONOVNEM ODPRTJU ŠOL 

9. razred 
 

Z 25. 5. 2020 OŠ Šentjernej za učence 9. razreda ponovno odpira svoja vrata. Glede na še 

vedno trajajoče posebne razmere moramo nujno upoštevati ukrepe, ki jih je pripravil 

Nacionalni inštitut za javno zdravje v dokumentu Higienska priporočila za izvajanje pouka v 

osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije Covid 19. Z upoštevanjem 

teh priporočil bodo v največji možni meri zmanjšana tveganja za možni prenos okužb in bo 

vzpostavljeno varno in spodbudno učno okolje. 

 

Seznanjamo vas z nekaterimi, bistvenimi informacijami. 

Učenci 9. razreda: 

1. v šolo vstopate skozi glavni vhod. Vsi starejši od 12. let morajo v šoli nositi maske. Masko 

boste dobili ob vhodu v šolo in jo uporabljate za vso gibanje po šoli (zaprt prostor) zunaj 

matične učilnice.  

V šolo vstopajo samo zaposleni in učenci. Drugi odrasli, tudi starši, vstopa v šolo nimajo, 

razen izjemoma, po potrebi in po predhodnem telefonskem dogovoru en dan prej. Naročijo se 

pri strokovnem delavcu, kamor ste namenjeni. Obiskovalci šole upoštevajo vse potrebne 

ukrepe (nošenje maske, higiena rok, higiena kašlja…) 

Učenec v ponedeljek, 25. 5. 2020, v šolo prinese podpisano izjavo staršev o zdravstvenem 

stanju otroka, ki jo odda zaposlenemu pri vhodu. 

Pri prihodu in odhodu v šolo držite medsebojne varnostne razdalje 1,5 m do 2m.  

Vsi učenci morajo upoštevati osnovne higienske ukrepe (higiena kašlja, umivanje oz. 

razkuževanje rok ob prihodu in odhodu). 

V garderobi odložite čevlje in oblačila. Dostop do garderobe bo možen ponovno od 12. 45 

dalje. Garderobe bodo v vmesnem času zaklenjene. 

2. kartice za kosilo prinesete s seboj. V letošnjem šolskem letu jih ne boste potrebovali. Kartice 

za kosilo oddate učitelju, ki vas poučuje 1. šolsko uro; 

3. učenci vozači upoštevate objavljen prilagojeni vozni red (vozni red bo objavljen 

najkasneje v nedeljo, 24. 5. 2020) ter na avtobusu vsa navodila voznika.  

Učenci, ki prihajate oz. odhajate v šolo z avtobusom, morajo upoštevati tudi to, da sedijo 

le na označenih sedežih. Pred vstopom v vozilo in iz vozila si razkužijo roke, ves čas 

prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta. DOSLEDNO JE POTREBNO UPOŠTEVATI 

NAVODILA VOZNIKA. Na avtobusu je MASKA OBVEZNA.  
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4. ves čas pouka bo skupina v matični učilnicah, ki jih ne zapuščate (tudi v času odmora ne); 

5. malica bo v matičnih učilnicah ob 9. 55. Tudi pri vseh obrokih je potrebno upoštevati vsa 

navodila in higienska priporočila; 

6. tisti, ki imate kosilo, greste na kosilo v koloni z učiteljem ob 12. 30 in se držite ustreznega 

reda v jedilnici; 

7. po kosilu oz. pouku odidete v garderobo in nato domov oz. na avtobusno postajo; 

8. vse potrebščine od ponedeljka naprej ostanejo v šoli (zvezkov, delovnih zvezkov in 

učbenikov NE ODNAŠATE DOMOV). Izjema! Učbenike TJA ne prinašate v šolo. 

10. na dneve, ko je urniku šport, bodite oblečeni v udobna oblačila, primerna za izvajanje 

športnih aktivnosti; 

10. Učenci bodo zaradi drugačnega normativa razporejeni v manjše skupine, največ 15 

učencev, kar pomeni, da bodo razporejeni v drugačne skupine razredov in druge 

učilnice, kot so bili to do sedaj. Vsak učenec ima v prostoru svojo stalno mizo. Sedežni red v 

učilnici je vnaprej določen in se ne spreminja. 

11. Za učence, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne bodo prišli v šolo, bomo učno snov 

ustrezno prilagodili in objavljali gradiva v spletnih učilnicah. Gradiva bomo objavljali na 

tedenski ravni za posamezen predmet. 

V primeru, da je učenec bolan, mora pred povratkom nazaj v šolo biti 14 dni zdrav. Otrok ob 

prvem prihodu v šolo prinese podpisano izjavo staršev o zdravstvenem stanju otroka.  

12. Komuniciranje s starši (govorilne ure in pridobivanje informacij) s šolo v največji možni 

meri poteka preko telefona in elektronske pošte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


