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Dragi učenci, spoštovani starši! 

Šolska vrata se bodo končno odprla za VSE UČENCE. V ponedeljek, 22. februarja 2021, se bo 

pouk po skoraj štirih mesecih dela na daljavo ponovno začel izvajati v prostorih šole. Čeprav 

se stanje v državi umirja, je korona virus prisoten, zato bomo morali še vedno zelo paziti na 

svoje ZDRAVJE in VARNOST. 

V preteklosti smo dokazali, da z doslednim izvajanjem zaščitnih ukrepov, z medsebojnim 

obveščanjem in s sodelovanjem znamo in zmoremo preprečevati širjenje okužbe.  

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

upoštevanja vseh navodil. Pravila ravnanja so objavljena na naši spletni strani, v krajši obliki 

pa jih navajam v nadaljevanju obvestila. Prav tako se pogovorite o morebitnih stiskah, ki se 

bodo lahko pojavile pri vašem otroku, saj smo bili zelo dolgo povezani le na daljavo. 

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

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

ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Če ovir ni in je otrok zdrav, starši izpolnite izjavo, katero naj 

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

šoli.  

Dragi učenci, delo v šoli smo prilagodili zaradi izvajanja priporočil NIJZ. Ves čas pouka boste v 

isti učilnici, in sicer učenci od 1. do 5. razreda v svoji, 6. razred v učilnici za pouk slovenščine, 

sedmošolci v učilnici angleščine, osmošolci v učilnici za pouk matematike in devetošolci 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 v skupnih prostorih in v primeru pouka 

izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov. Prinesli jo boste s seboj. 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 ves čas zaklenjena. Ob prihodu pozvonite, ob odhodu vam bo vrata odklenil učitelj. V 

šolo vstopate le učenci. Urnik ostaja nespremenjen.  

Starši, svojega otroka, če se le da, pripeljite in odpeljite v/iz šole, oziroma pride sam, če živi 

blizu ali pa se izjemoma poslužite organiziranega javnega šolskega prevoza (priporočilo NIJZ, 

MIZŠ in šole).  

Kljub temu je organiziran tudi šolski prevoz po voznem redu, ki je veljal v oktobru, za vse smeri. 

Spremembe so le pri prevozu s šolskim kombijem. 

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

potnikov v vozilu, opravljali prevoz samo za tiste učence, katerih starši nimate druge možnosti. 

Ker lahko hkrati peljemo v (osem sedežnem) kombiju le tri učence, bomo opravili prevoz na 



relaciji do Bojancev in Perudine, oziroma Hrasta. Prevoza učencev s Hrvaške zaenkrat ne bomo 

izvajali.  

V kolikor je mogoče, prosim vas, starše, da poskrbite za prevoz učencev v šolo. 

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. 

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.  

Vsi si želimo, da šolo spet napolni razigranost in smeh naših otrok, da učitelji začnejo opravljati 

svoje delo v učilnicah in da se starši končno lahko začnete posvečati svojemu delu.  

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

bo vaša vrnitev v šolo kljub drugačnim, a zdaj že bolj znanim razmeram, prijetna. 

Dobrodošli spet v šoli! 

 

mag. Ines Žlogar, ravnateljica 

 

 


