
Dragi učenci, spoštovani starši! 

 

Šolska vrata se bodo končno odprla tudi za vas. Dolgo smo bili v negotovosti, včeraj, 28. maja 

2020, pa je ministrica dokončno poslala informacijo o vaši vrnitvi. V ponedeljek, 1. junija 2020, 

se nam boste v šoli pridružili učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. junija 2020, pa še šestošolci, 

sedmošolci in osmošolci. Tako bo šola spet polna. Čeprav se stanje v državi umirja, je korona 

virus še vedno prisoten. Zato bomo morali zelo paziti na svoje ZDRAVJE in VARNOST. 

Vsi, ki smo na šoli že 14 dni, dosledno upoštevamo higienska navodila in priporočila, ki so 

pomembna za preprečevanje okužbe. 

Spoštovani starši, prosim, da se z vašim otrokom pogovorite o pomenu in nujnosti upoštevanja 

vseh navodil. Pravila ravnanja bodo objavljena na naši spletni strani, v krajši obliki pa jih 

navajam v nadaljevanju obvestila. 

Ob vrnitvi v šolo moramo upoštevati najpomembnejše navodilo, da v šolo prihajate ZDRAVI. Prav 

tako upoštevajte morebitne zdravstvene omejitve, ki veljajo za vas ali za družinske člane, ki živijo 

v skupnem gospodinjstvu. Če ovir ni in ste zdravi, starši izpolnite izjavo, katero naj učenec 

prinese ob prihodu v šolo. V kolikor jo nimate možnost natisniti, jo bo učenec dobil v šoli. 

Delo v šoli smo prilagodili zaradi izvajanja priporočil NIJZ. Ves čas pouka boste v isti učilnici, in 

sicer 4. in 5. razred v svoji, 6. razred v učilnici za pouk angleščine, sedmošolci v učilnici glasbe in 

osmošolci v učilnici za pouk kemije. Odmore boste morali preživljati ločeno od ostalih učencev na 

šoli, v razredu, prav tako bo tudi v času malice, ki jo boste pojedli v razredu. Kosilo boste 

prijavljeni učenci pojedli v jedilnici. Ob prihodu v šolo si boste morali temeljito umiti roke, prav 

tako pred in po jedi, po prihodu iz stranišča, po pouku športa. Ko se boste preobuli v garderobi, 

boste odšli v svojo učilnico. Masko boste uporabljali le učenci 6., 7. in 8. razreda. Prinesli jo 

boste s seboj, nosili pa le ob prihodu v šolo in ko boste zapustili učilnico. Učitelji bodo poskrbeli 

za redno zračenje učilnic, čistilke pa po koncu pouka za ustrezno higieno prostora in opreme, 

katere se večkrat dotaknemo (pipe, kljuke, stoli, mize,…). 

Šola bo zaklenjena. Ob prihodu pozvonite, ob odhodu vam bo vrata odklenil učitelj. V šolo 

vstopate le učenci. Urnik ostaja nespremenjen. 

Svojega otroka, če se le da, pripeljite in odpeljite v/iz šole starši, oziroma pride sam, če živi blizu 

ali pa se izjemoma poslužite organiziranega javnega šolskega prevoza (priporočilo NIJZ in šole). 

 

Za ponedeljek in torek velja naslednji vozni red: 

 

1. Učakovci – Vukovci, jutranji prihod v šolo je ob 7.45, odhod domov ob 13. uri; 

2. Hrib – Dalnje Njive – Sinji Vrh – Damelj – Kot pri Damlju, jutranji prihod v šolo je ob 

7.30, odhod domov ob 13.15; 

3. Stara Lipa – Nova Lipa – Hrast – Drenovec, jutranji prihod v šolo je ob 7.30, razvoz pa ob 

13. uri; 

4. Balkovci – Zilje – Podklanec (ob cesti), jutranji prihod v šolo je ob 7.30, razvoz pa ob 

13.15. 

Od 3. 6. 2020 dalje začne veljati vozni red, ki je veljal pred začetkom epidemije. 

S šolskim kombijem bomo, dokler še vedno ostajajo priporočila s strani NIJZ glede števila 

potnikov v vozilu, opravljali prevoz le na relaciji do Bojancev za dva učenca. Prosim, da starši 

poskrbite za prihod v šolo ostalih učencev. 

NIJZ nam je posredoval dodatna higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev v primeru, da 

se poslužujete javnega šolskega prevoza. Pri tem morajo šolarji upoštevati: 

 

1. Ko čakajo in vstopajo v vozilo, naj bo med njimi ustrezna razdalja. 

2. Ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta, zato jih poučite o njenem 

pravilnem nošenju in ravnanju. Med nošenjem se maske ne dotikajo. 

http://www.osvinica.si/files/2015/10/10303_Higienska-priporo%C4%8Dila-za-osnovne_sole_s_prilogami-29052020-1-25-28.pdf
http://www.osvinica.si/files/2015/10/Izjava.pdf


3. Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke. Poučeni morajo biti o 

pravilnem razkuževanju rok. Razkužilo bo zagotovil prevoznik. 

4. V vozilu se usedejo na označeno mesto. 

5. Čim manj naj se dotikajo katerekoli površine v vozilu. 

6. Po prihodu v šolo si bodo temeljito umili roke. 

Šolski zvonec bo izklopljen, odmori in čas malice ostajajo enako razporejeni. 

Za vsa morebitna vprašanja vam bo na razpolago razrednik. 

Učenci, vem, da se boste držali navodil in pravil, saj gre za zdravje vseh nas. Želim si, da bo vaša 

vrnitev v šolo kljub drugačnim razmeram prijetna. 

 

Dobrodošli! 

 

Dopolnjena PRAVILA RAVNANJA OŠ Vinica 

mag. Ines Žlogar, ravnateljica 
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