26. 1. 2021 se vračajo v šolo učenci 1. VIO

Spoštovani starši in učenci.
Obveščamo vas, da je vlada RS sprejela Nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja z nekaterimi izjemami:
S tem odlokom se v naši Savinjski regiji:
1. prične pouk v šolskih prostorih za učence od 1. do 3. razreda 26. 1. 2021
2. še naprej pa poteka pouk na daljavo za učence od 4. do 9. razreda.
V šoli bo vse pripravljeno v največji meri v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ za čim
varnejše izvajanje pouka.
Spoštovani starši 1. VIO.
Prosimo vas, da odgovorno spremljate zdravstveno stanje vašega otroka. V šolo
pošljite le zdravega otroka (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov
kot so: povišana temperatura, zamašen nos/nahod, kihanja, kašljanje, bolečine
v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje,
sprememba zaznavanja vonja/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih
veznic tako v blagi, kot težji obliki).
V kolikor opažate zgoraj navedene simptome oz. znake pri članih ožje družine,
naj ostanejo otroci preventivno doma, dokler se ne posvetujete z zdravnikom.
ZA ZDRAVJE JE ODGOVOREN VSAK POSAMEZNIK.
S prihodom učencev v šolo vas želimo opozoriti, da je tveganje za prenos okužbe z
virusom SARS-CoV-2 večje, zato skušajte zaščititi svoje morebitne ranljivejše člane
družine, ki so jim učenci blizu - kontakt z njimi naj bo na zadostni razdalji in z uporabo
zaščitne maske.
Spoštovani starši, pogovarjajte se s svojimi otroki tudi doma o zaščitnih ukrepih in
naših obvestilih, tako bo prehod na delo v šoli lažji. Pomembno je, da nastopamo
enotno in zaupamo drug drugemu.
Učiteljice bodo v prvih dneh dale poudarek privajanju na delo v razredu, zaščiti in
poudarek na gibanju.
Do ponedeljka vas bodo razredničarke obvestile še o podrobnostih za posamezni
razred (vozni red, šolske potrebščine, oprema, podaljšano bivanje …).
Veselimo se srečanja v torek.
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