
OBVESTILO 

Spoštovani starši,  

Vlada RS je s sklepom, št. 18100-22/2020/1 z dne 29. 4.  2020, izdala Okvirni načrt sproščanja 

omejitvenih ukrepov, tako se z 18. 5. 2020 ponovno odpirajo šolska vrata za učence 1., 2. in 3. 

razredov. 

Kljub preklicu splošne epidemije, ostajajo nekatere omejitve v vsakdanjem življenju, enako je 

potrebno pri organizaciji vzgojno izobraževalnega dela v šoli upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ. 

Prosim, da seznanite otroke z osnovnimi informacijami. 

 Pričetek pouka v šoli bo v ponedeljek, 18. 5. 2020, ob 8.20 

 Upoštevati je potrebno splošne higienske ukrepe (umivanje rok, higieno kašlja, medosebno 

razdaljo 1,5m-2m) 

 Šolski avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu (šolarji pri čakanju na avtobus upoštevajo 

medosebno razdaljo,  ves čas prevoza nosijo masko, ki jo prinesejo od doma,  pred vstopom v 

avtobus in ob izstopu si razkužijo roke, sedijo na označenih sedežih). 

 Prosim, da učence, ki se bodo vozili z avtobusom, poučite o pravilni rabi obrazne maske. 

 Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. 

 V šolo vstopajo posamično pri določenem vhodu. 

 

Razred Vhod Garderoba 

1. razred Vhod za  I. trado Garderoba pri učilnicah za 
1. razred 

2. razred Vhod pri učilnici 
angleščine 

Garderoba pri učilnicah za 
TJA in TJN 

3. razred Glavni vhod šole Garderoba v avli šole 

 

 

 Učenci so po priporočilih ZRSŠ razdeljeni v manjše učne skupine. Pouk za posamezno skupino 

bo potekal ves čas v istem prostoru. Učenci ne prehajajo iz ene učilnice v drugo. 

Skupina Število Učilnica Učitelj za pouk 

1. a I. 11 1. a Maja Dečar 

1. a II. 10 2. a Kristina Breznik 

1. b I. 11 1. b Nevenka Belina 

1. b II. 11 2. b Špela Vovk 

2. a I. 9 3. a Erika Golub 

2. a II. 9 3. b Uršula Fric 

2. b I. 9 4. a Ana Višič 

2. b II. 8 4. b Andreja Mavsar 

3. a I. 10 5. a Vesna Višnar 

3. a II. 10 5. b Samo Jezovšek 

3. b I. 10 ZGO Mateja Lipuš Tič 

3. b II. 9 SLO Domen Višič 

 

 Ob vstopu v razred si učenci obvezno umijejo roke in usedejo na imensko označeno mesto. 

 Učencem v šoli ni potrebno nositi obrazne maske. 

 Šolske potrebščine (torbe, zvezke, knjige, itd.) pustijo v šoli in jih ne nosijo domov. 



 Šolskih potrebščin si med seboj ne posojajo. 

 Učenci obiščejo šolsko knjižnico po predhodnem dogovoru, preko razrednika,  s knjižničarko. 

 S seboj naj imajo plastenko z vodo in dodatno oblačilo, ker se bodo učilnice po vsaki uri 

prezračile. 

 V šoli bo organizirana šolska prehrana (zajtrk, malica, kosilo), jutranje varstvo in podaljšano 

bivanje. 

 Učenci odhajajo domov posamično.  

 Učence, ki ne bodo obiskovali OPB-ja, bo pospremil do izhoda učitelj, ki je zadolžen za 

skupino. 

 

Potrudili se bomo, da se bodo učenci, kljub nekaterim spremembam, počutili varno in prijetno. Z 

veseljem jih pričakujemo. 

 


