
Pouk od 22. 2. 2021  

Spoštovani starši, učenke in učenci. 

Po nekaj mesecih se v šole vračate vsi učenci od 1. do 9. razreda. 

Verjamem, da se tudi vi veselite, da se spet vidimo.  Pouk se bo odvijal po 

urniku v matičnih učilnicah (v mehurčkih), podaljšano bivanje bo za 

učenke/ce od 1. do 3. razreda.  Zjutraj bosta avtobus in minibus vozila po 

voznem redu, ki je veljal oktobra. Odhodi iz šole so nekoliko spremenjeni, 

zato bodite pozorni na vozni red, ki je na spletni strani. Učilnice so  

pripravljene v skladu s priporočili NIJZ.   

Pred prihodom učenk in učencev v šolo vam želimo podati osnovne informacije: 

- Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje, zato naj v šolo pridejo samo 
zdravi učenci, brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: 
povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine 
v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, 
sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje 
očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki (vir: NIJZ). 

- Priporočamo individualni prevoz s strani staršev ali peš. 

- Za učenke/ce je organiziran tudi šolski prevoz (vozila bosta šolski avtobus in 

minibus). V skladu s priporočili NIJZ  vozači nosijo zaščitne maske.   

- Pri vhodih v šolski objekt in v učilnicah so izobešena jasna slikovna in pisna 

navodila za preprečitev širjenja novega koronavirusa.  

- Učenke/ci nosijo zaščitne maske v šolskih prostorih ves čas, razen ko so 

v matičnih učilnicah. 

- Učenke/ci vstopajo v šolski objekt posamično, v zaščitnih maskah, pri tem naj 

ohranjajo primerno razdaljo. Učenke/ci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda vstopajo v 

šolski objekt pri stranskem vhodu, učenke/ci 6., 7., 8. in 9. razreda pa vstopajo 

pri glavnem vhodu.  

- Ob prihodu si razkužijo roke, ko vstopijo v učilnico si zjutraj najprej umijejo roke. 

- Učenke/ce sprejme pri garderobi dežurni učitelj in jih usmeri v učilnice. Pri 

gibanju po šoli upoštevajo talne oznake 

- Šolska prehrana je za vse učence organizirana glede na prijavo ob začetku 

šolskega leta. Morebitne spremembe pravočasno sporočite v tajništvo šole. 

- Starši vstopate v šolski objekt samo s predhodno najavo in ob upoštevanju 

predpisov (razkuževanje rok, nošenje maske). 

- Starši, prihajajte po otroke v podaljšano bivanje točno. Avto pa parkirajte 

spredaj pred šolo in jih počakajte pred stranskim vhodom. V primeru morebitne 

zamude, sporočite v tajništvo: 03 800-27-00 ali 03 800-27-06. 

- Učenke/ci naj prihajajo v šolo športno oblečeni, saj se bodo več gibali. S sabo 

naj imajo topla oblačila, ker bomo večkrat zračili učilnice. 

- S sabo naj imajo steklenico ali plastenko za vodo.  

- V šolo prinesejo šolske potrebščine po urniku in copate. 

Spoštovani starši, učenke in učenci. Učitelji se bomo potrudili, da bodo 

pouk in druge dejavnosti potekale čim bolj varno in da se boste učenci 



kljub nekaterih novim zahtevam dobro počutili. Od vas staršev in 

učencev pa pričakujemo odgovorno ravnanje pri upoštevanju 

priporočil proti širjenju virusa.  

Želimo vam zdrav in uspešen začetek pouka v šolskih klopeh. 

 

Ravnateljica Irena Krajnc in učitelji 


