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Datum: 31. 8. 2020 

 
PRVI ŠOLSKI DAN V NOVEM ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

OBVESTILO 
 

Spoštovani učenci, učenke in starši! 
 
Obveščamo vas, da se bo novo šolsko leto pričelo v torek, 1. 9. 2020. 
Pouk se bo izvajal za vse učence v šoli, z upoštevanjem priporočil in varnostnih 
ukrepov NIJZ.  
Učenci se zberete na določenih mestih, kjer vas bodo prevzeli razredniki. 
V šolo pridete le zdravi. 
Vsi učenci morate ob vstopu v šolo nositi masko. 
 

Razred Ura  Prostor 

2. razred 8.20 Vhod za I. triado 

3. razred 8.30 Vhod za I. triado 

4. razred 8.20 Glavni vhod  

5. razred 8.30 Glavni vhod 

6.– 9. razred 8.20 Igrišče za šolo 

 
Pouk bo potekal po urniku, zato prinesite s seboj šolske potrebščine. 
 
Šolski avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu. Učenci vozači morate v 
avtobusu nositi masko. 
Učenci, ki niste vozači, pridete v šolo 5 minut pred pričetkom pouka. 
 
Malica, kosilo in OPB bodo organizirani.  
 
V kolikor učenci, ki ste se v pogodbi in prijavi na šolsko prehrano prijavili na kosilo, le 
tega prvi dan ne boste imeli, ga morate pravočasno odjaviti. 

 
Prvošolce s starši vabimo v šolo ob 9.00. Dobimo se pred glavnim vhodom. Starši 
in učenci morate ob vstopu v šolo nositi masko. 
 
 
V šolo pridejo le zdravi otroci. Starše prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:  
1. V zadnjih 14 dneh otrok ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s 

SARS-CoV-2. 
2. Otroku ni bila odrejena karantena.  
3. V zadnjih 14 dneh vam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila 

samoizolacije.  
4. Če se bodo pri otroku pojavili navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s 

SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal 
doma. 

Če vaš otrok zboli ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva 

v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok  
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bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.  

V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo 

boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in 
osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, 
saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.  
 
 

Želim vam prijeten začetek novega šolskega leta. 
 

Ravnatelj šole: 
Matjaž Vrtovec, prof. 
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