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Spoštovani starši! 

 

V skladu z vladnim semaforjem sproščanja se po zimskih počitnicah, v ponedeljek, 22. 2. 2021, 

vračajo v šole vsi učenci.   

 

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo v normativno določenih oddelkih oz. mehurčkih, ob 

upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je 

pripravil NIJZ.  

Predmetni pouk za učence drugega in tretjega triletja se bo organiziral v matičnih učilnicah v 

skladu z obstoječim urnikom. Pouk v manjših skupinah ne bo potekal. Prav tako ne bomo do 

nadaljnjega izvajali šole v naravi, plavalnega tečaja, kolesarskega izpita in ekskurzij. 

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali v homogenih skupinah. Navodila bodo strokovni 

delavci posredovali učencem.  

 

Šola bo izvajala obvezni program ter razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano 

bivanje). Glede na priporočila MIZŠ vljudno prosimo starše otrok 4. in 5. razreda, da 

razredničarkam sporočijo, ali bodo otroci v podaljšanem bivanju, saj naj združevanja skupin ne 

bi bilo. V primeru, da bo prišlo do združevanja otrok 4. in 5. razreda, bodo učenci morali nositi 

zaščitne maske v času podaljšanega bivanja.  

 

Navodila za učence in starše: 

1. V šolo prihajajo samo zdravi učenci. Starše prosimo, da v šolo ne vstopajo. 

2. Učenci od 1. do 5. razreda vstopajo skozi levi vhod, učenci od 6. do 9. razreda skozi 

desni vhod. Ob vhodu v šolo si učenci razkužijo roke.  

3. Vsi učenci morajo v skupnih prostorih šole obvezno nositi zaščitne maske, za katere 

poskrbite starši. Zaščitnih mask v matični učilnici ni potrebno nositi.  

4. V šoli so nameščene talne označbe za ohranjanje fizične distance. Prosimo, da jih 

upoštevate.  

5. Gibanje učencev po šoli je omejeno, učenci ostajajo v svojih matičnih učilnicah. Iz 

učilnic odhajajo samo za potrebe toalete, malice in kosila z dovoljenjem strokovnega 

delavca.  

6. Šolski prevozi potekajo tako, kot so potekali pred pričetkom pouka na daljavo. Nošenje 

maske na avtobusih in kombiju je obvezno.  

7. Malica bo za vse učence organizirana v matičnih učilnicah, kosilo bo za učence od 1. 

do 5. razreda organizirano v jedilnici po vnaprej določenem vrstnem redu, za ostale bo 

kosilo v matičnih učilnicah.  

8. Zaradi zračenja učilnic prosimo, da naj imajo učenci s seboj dodatna oblačila.  

 

Veselimo se srečanja z vsemi učenci in Vas lepo pozdravljamo. 

         Ravnatelj: 

         Andrej Lenartič, prof. 


