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… v ši rna prostranstva neznanega vstopamo z  znanjem in odgovornim ravnanjem  

 

 

OBVESTILO O VRNITVI  VSEH UČENK IN UČENCEV V ŠOLO 

 

Spoštovani starši, dragi učenke in učenci!            18. 2. 2021 

 

Z velikim veseljem vam sporočam, da bo šola odprla vrata za vse učenke in 

učence od 1. do 9. razreda  takoj po izteku zimskih počitnic,  

v ponedeljek, 22.2.2021 . 

 

Ker je epidemija covida še vedno  zelo prisotna, bodo pouk in druge 

aktivnosti potekale  pod pogoji  optimalnega varovanja zdravja,  z 

upoštevanjem  strogih higienskih in drugih zaščitnih ukrepov.  

 

Ker si vsi želimo, da  bo vrnitev učenk in učencev  v šolske prostore čim bolj  

varna in sproščena, vas prosimo za upoštevanje naslednjih navodil : 

 

 V šolo in ostale objekte šole vstopajo  SAMO ZDRAVE OSEBE!!! 

 

 Vstop v šolo je  dovoljen le  z ZAŠČITNO OBRAZNO MASKO, 

RAZKUŽITVIJO ROK IN OB UPOŠTEVANJU VSEH HIGIENSKIH IN DRUGIH 

ZAŠČITNIH UKREPOV! 

 

 Pouk bo za vse učence  potekal v matičnih učilnicah  ob upoštevanju 

higienskih in drugih ukrepov za varovanje zdravja .  V matičnih učilnicah  bo  

organizirana tudi šolska  malica.   

 

 Zaradi  obveznega pogostega zračenja učilnic in drugih šolskih prostorov, 

vas prosimo, da učenke/učenci  prinesejo v šolo   dodatna oblačila. 

 

 O podrobnostih izvajanja  interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov in 

drugih dejavnosti, bodo učenci seznanjeni prvi dan pouka.  

 

 Učenke in učenci bodo prvi dan seznanjeni z urniki (septembrski urnik, s 

prilagoditvami) in izvedbo drugih v- i dejavnosti ter pravili šolskega reda. 

 

 Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci v zaprtih prostorih, 

se do nadaljnjega  ne bodo izvajale. 

 

 Jutranje varstvo se  bo izvajalo  v matičnih učilnicah.  

 



 

 

 V dogovoru s starši se bo podaljšano bivanje za učence 4. In 5. razreda 

izvajalo le za tiste učence, ki  to nujno potrebujejo. 

 

 Za učenke in učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev (odloča pediater)in 

morebitne okužbe s covidom, ne bodo mogli obiskovati pouka v šoli , 

bodo  o šolskih obveznostih obveščeni preko spletnih učilnic. 

 

 Prevozi za učenke in učence: 

Zaradi epidemije je še vedno priporočljivo, da za prevoze otrok v šolo in 

nazaj domov  v čim večji meri (če je to za vas  starše izvedljivo) poskrbite 

starši. 

Šola bo organizirala šolske avtobusne  prevoze po septembrskem 

voznem redu.  Izvajalci avtobusnih prevozov prevzemajo odgovornost za 

varovanje zdravja na avtobusu. 

 

PRAVILA GLEDE NOŠENJA zaščitnih obraznih  MASK:  

 Učenke in učenci nosijo  zaščitne obrazne maske: na avtobusu in na 

skupni  poti do šole, vse do vstopa v matično učilnico,  v prostorih izven 

matične učilnice (hodnik, WC, jedilnica,knjižnica, drugi skupni prostori,  v 

učilnici- v primeru heterogenih skupin, na prostem( v primeru heterogenih 

skupin). 

 Učitelji  in drugi zaposleni  nosijo maske cel čas izvajanja v- i in drugega 

dela. 

 Starši in drugi obiskovalci šole,  nosijo masko cel čas obiska v šoli.  

 

Starše in druge obiskovalce prosimo, da vstopate v šolo le v nujnih 

primerih in posamično, z upoštevanjem vseh veljavnih ukrepov za zaščito 

zdravja. 

 

 

V veselem pričakovanju  ponovnega druženja v šoli, vas vse prav prisrčno 

pozdravljam!   

 

Ravnateljica Sabina Juhart s kolektivom. 

 


