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OBVESTILO RAVNATELJICE za učence 1., 2. in 3. razreda, 11. maj 2020 
11. 5. 2020 

Spoštovani starši, dragi učenci! 
 
Končno smo dočakali dan, ko se bodo šolska vrata le 
odprla. Ne čisto na stežaj, saj bomo v ponedeljek, 18. 
maja 2020, sprejeli le učence 1., 2. in 3. razreda. Ker 
bomo delovali v zelo drugačnih pogojih, ki terjajo od nas 
natančno pripravo na sprejem otrok, so vas razredničarke 
že poprosile za določene podatke. Hvala, da ste se hitro 
odzvali in nam tako pomagali, da smo že danes veliko 
organizacijskih težav odpravili. 

 
Najprej moramo upoštevati, da v šolo pride ZDRAV OTROK. Prav tako je treba upoštevati 
morebitne zdravstvene omejitve, ki veljajo za družinske člane v skupnem gospodinjstvu z vami. 
Ker je šola obvezna, si želimo, da se VSI vrnete, a le z upoštevanjem določenih pravil. Varnost 
mora biti na prvem mestu. Skrbno preberite priložene zdravstvene omejitve in izpolnite izjavo, 
katero morate vrniti razredničarki do petka, 15. 5. 2020, skenirano po elektronski pošti ali pa jo 
oddajte v poštni nabiralnik, ki se nahaja na vhodu za zaposlene (iz ceste). 
 
Najverjetneje bomo v tem tednu prišli še do kakšne drugačne rešitve, ki bo povezana s potekom 
dela v šoli. Prvič se vsi soočamo z nastalo situacijo in ni nam lahko. Zato večkrat poglejte na 
spletno stran, kjer bomo objavljali morebitne spremembe in dopolnitve. 
 
Zdaj pa k poteku šolskega dne: 

1. Svojega otroka, če se le da, pripeljite in odpeljite v/iz šolo/e starši, oziroma pride sam ali pa se 
izjemoma poslužite organiziranega prevoza (priporočilo NIJZ in šole). Na vhodu za učence 
pozvonite in otroka predajte dežurnemu učitelju. V kolikor vas bo prišlo več hkrati, poskrbite za 
ustrezno varnostno razdaljo. Če se želite z učiteljem pogovoriti na vhodu, poskrbite, da boste 
imeli masko. V ŠOLO STARŠI NE VSTOPATE. 

2. Dežurni učitelj bo odpeljal učenca v garderobo, poskrbel, da ne bo v stiku z učenci iz drugih dveh 
razredov in ga predal razredničarki. 

3. Po prihodu v učilnico si bo učenec temeljito umil roke. 
4. Sledilo bo šolsko delo. Vsak učenec bo imel zagotovljeno svojo klop, ki bo označena z imenom, 

razmak med njimi bo 1,5 metra. 
5. Ves čas bodo učenci v isti učilnici, v svoji, na katero so navajeni in so jo najbrž tudi že pogrešali. 
6. Malico in kosilo ter popoldansko malico bodo pojedli v jedilnici ločeno od učencev ostalih 

razredov in na ustrezni varnostni razdalji. Tam lahko zagotovimo primerno higieno. Pred in po jedi 
si bodo temeljito umili roke, prav tako po vrnitvi iz stranišča, kamor bodo odhajali posamično in po 
potrebi. Upoštevali bomo vrsto prehrane, ki jo je učenec prejemal do sedaj. V primeru, da želite 
odjaviti popoldansko malico ali kosilo, to sporočite razredničarki do četrtka, 14. 5. 2020. 

7. Odmore bodo učenci preživljali ločeno od ostalih otrok na šoli in največ zunaj. V času, ko ne bodo 
v svoji učilnici, bo čistilka, razporejena za delo v dopoldanskem času, razkužila mize, stole, 
kljuke, umivalnik, pipo…,vse, česar se pogosto dotikamo. To bo naredila 2x v dopoldanskem 
času, temeljito pa bodo učilnica in ostali prostori počiščeni in razkuženi po pouku. 

8. Učilnico bomo tudi redno zračili po vsaki šolski uri, v primeru lepega vremena pa bo okno odprto 
ves čas. 

9. Učence bomo na primeren način navajali in spodbujali k ustrezni higieni kašlja, k temeljitem in 
rednem umivanju rok in k vzdrževanju primerne fizične razdalje. 

10. V šolo naj učenci ne prinašajo ničesar, razen prvi dan vse pripomočke za pouk. 
Spoštovani starši, za nekaj časa bomo morali pozabiti, kako je bilo. Vsi se bomo morali 
osredotočiti na to, da bomo zagotovili in zagotavljali ustrezne higienske pogoje, izvajali redni pouk 
in poskrbeli za varnost vseh. 
 
Ostanimo pozitivni! 

 mag. Ines Žlogar, ravnateljica 
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