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OSNOVNA NAVODILA ZA STARŠE OB PONOVNEM ODPRTJU ŠOL 

 

 

Spoštovani starši! 

 

V ponedeljek, 22. 2. 2021 naša šola za vse učence ponovno odpira svoja vrata. Pouk se prične 

ob 8:20, šola pa se z jutranjim varstvom odpre ob 6h. 

 

Glede na še vedno trajajoče posebne razmere je pomembno, da vsi, ki sodelujemo v šolskem 

procesu, v največji možni meri poznamo in upoštevamo ukrepe za preprečevanje širjenja 

SARS-CoV-2. 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, s katerimi seznanite tudi svoje otroke, 

preden se vrnejo v šolske klopi. 

 

PRIHAJANJE IN ODHAJANJE V ŠOLO IN IZ NJE 

V šolo vstopajo samo ZDRAVI zaposleni in učenci. Starši v šolo ne vstopate, razen izjemoma, 

po potrebi in po predhodnem telefonskem dogovoru en dan prej. Naročite se pri strokovnem 

delavcu, kamor ste namenjeni. Obiskovalci šole upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje 

maske, higiena rok, higiena kašlja, vzdrževanje razdalje…) 

Otroka pripeljete do vhoda, kjer ga predate zaposlenemu na šoli in kjer ga ob dogovorjeni uri 

tudi prevzamete. Prosimo vas, da se pri prihodu in odhodu v šolo držite medsebojne 

varnostne razdalje 1,5 m do 2m. Učenci morajo upoštevati tudi osnovne higienske ukrepe 

(higiena kašlja, umivanje oz. razkuževanje rok ob prihodu in odhodu). 

PRIPOROČAMO: učenci naj v šolo prihajajo čim kasneje in odhajajo čim prej po končanem 

pouku 

Vhodi / izhodi - matična šola 

UČENCI VOZAČI in UČENCI 1. razreda vstopajo in izstopajo skozi GLAVNI VHOD. 

Učenci 2. do 5. razreda vstopajo in izstopajo skozi LEVI vhod iz ATRIJA ŠOLE, učenci 3. in 4. 

razreda ter 5.c IZSTOPAJO skozi IZHOD PRI TELOVADNICI (v atrij). 

Učenci 6. do 9. razreda vstopajo in izstopajo skozi DESNI VHOD iz ATRIJA ŠOLE. 

Do 7. ure in po 15. uri je za vse učence vhod in izhod skozi GLAVNI VHOD. 
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Podružnica Orehovica 

Učenci podružnične šole vstopajo v šolo in izstopajo iz nje skozi običajni  VHOD ZA UČENCE Z 

AVTOBUSNE POSTAJE. 

Vhod v šolo bo za učence odprt  po ustaljenem hišnem redu in sicer: 6.00 do 7.30 in 8.00 do 

8.20. 

Učenci iz šole odhajajo ob točno določenih urah. Pri odhajanju bomo upoštevali čas, ki ste ga 

navedli v zadnji anketi (december 2020).  

 

PREDHODNO ZAPUŠČANJE SKUPINE JE MOŽNO OB PREDHODNJI NAJAVI STARŠEV 

Z ZAPISOM V BELEŽKO matična šola in podružnica. 

 

Ure odhodov učencev iz MATIČNE šole: 

12.00/ 12. 45h / 13. 35h / 14. 25h / 15. 15h / po 15.15 

● 1. razred SPREMEMBA ODHODOV 

Ob ponedeljkih, sredah in petkih imajo kosilo 4. šolsko uro (po razporedu), 5. šolsko uro imajo 

pouk po urniku za 4. šolsko uro. Prvi možen odhod je ob 12.45. 

Ob torkih in četrtkih imajo kosilo 5. šolsko uro, 6. šolsko uro nadaljujejo pouk po urniku za 5. 

uro. Prvi možen odhod te dni je ob 13:35. 

● 2. razred SPREMEMBA ODHODOV 

Ob torkih in četrtkih imajo kosilo 4. šolsko uro, 5. šolsko uro nadaljujejo pouk po urniku za 4. 

šolsko uro. Prvi možen odhod je ob 12.45. 

Ob ponedeljkih, sredah in petkih imajo kosilo 5. šolsko uro, 6. šolsko uro nadaljujejo pouk po 

urniku za 5. uro. Prvi možen odhod te dni je ob 13:35. 

● 3. razred SPREMEMBA ODHODOV 

Ob četrtkih imajo kosilo 4. šolsko uro, 5. šolsko uro nadaljujejo pouk po urniku za 4. šolsko uro. 

Prvi možen odhod je ob 12.45. 

Ostale dni imajo kosilo 5. šolsko uro, 6. šolsko uro nadaljujejo pouk po urniku za 5. uro. Prvi 

možen odhod te dni je ob 13:35. 

Zaradi organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa vas prosimo, da se držite točne ure in 

svoje otroke počakate zunaj šole! 
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Učence prve triade, ki bodo odhajali domov z avtobusom, bo na avtobus pospremil 

spremljevalec. Učenci, ki prihajajo oz. odhajajo 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. 

Veljal bo vozni red, objavljen na spletni strani šole.  

ORGANIZACIJA 

Učenci bodo v šoli ves čas razporejeni v matičnih oddelkih, vse dejavnosti obveznega in 

razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine in v istem prostoru. Skupine 

(oddelki) ne prehajajo iz oddelka v oddelek in se ne združujejo. 

 Pri vstopu v šolo in  po šoli (izven matičnih oddelkov) učenci nosijo zaščitno masko. 

Masko nosijo tudi v času izvajanja Rap – le v primeru kombinacije 4. in 5. razred. 

 Pred, med in po pouku bomo prostore temeljiti zračili, zato je pomembno, da otrok 

prinese več oblačil. 

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

snov ustrezno prilagodili in objavljali gradiva v spletnih učilnicah. Prilagamo 

Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede 

epidemije SARS – 2- CoV. 

 V primeru, da otrok zboli, naj ostane doma ter omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja 

navodila pokličite otrokovega osebnega zdravnika. Prav tako otrok ostane doma, v 

kolikor je okužen član iz skupnega gospodinjstva. 

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

meri poteka preko telefona in elektronske pošte. 

 Odjavljanje prehrane bo potekalo po ustaljenih načinih. 

 

Vsi zaposleni se bomo trudili, da se bodo učenci vsem ukrepom navkljub, v šoli prijetno 

počutili. Vas spoštovani starši  pa pozivamo k strpnosti, sodelovanju, odprti smo za vse 

konstruktivne predloge.  

Vsa podrobna navodila o vzgojno – izobraževalnem delu, najdete v dokumentu Protokoli C. 

 

Lepo vas pozdravljamo! 

 


