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20. 5. 2020 
 
Dragi devetošolci, spoštovani starši, 
 
z velikim veseljem izrekam tudi vam dobrodošlico ob vrnitvi v šolo 25. maja 2020. Z učenjem na 
daljavo ste se uspešno spopadali, kar so pokazale tudi na daljavo pridobljene ocene. Zdaj pa se 
boste imeli priložnost posloviti od osnovnošolskih klopi, šolske stavbe, drug od drugega ter od 
učiteljev, hkrati pa zaključiti doma predelano učno snov in jo ovrednotiti z zaključno oceno. 
Ob tej vrnitvi moramo upoštevati najpomembnejše navodilo, da v šolo prihajate ZDRAVI. Prav 
tako je potrebno upoštevati morebitne zdravstvene omejitve, ki veljajo za vas ali za družinske 
člane, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Če ovir ni in ste zdravi, starši izpolnite izjavo, katero naj 
učenec prinese v ponedeljek v šolo. V kolikor jo nimate možnost natisniti, jo bo učenec dobil v 
ponedeljek, vrnili pa nam jo boste v torek. 
Žal smo morali delo v šoli prilagoditi tudi za vas devetošolce. Ves čas pouka boste razdeljeni v 
dve skupini, tako, kot ste pri temeljnih predmetih in pri športu, razdelitev pri matematiki pa ostaja 
enaka. Odmore boste preživljali ločeno od ostalih učencev na šoli, v razredu, prav tako bo tudi v 
času malice in kosila, kjer boste lahko odšli v primeru lepega vremena ven – eni pred šolo, drugi 
na malo igrišče. Ves čas boste v isti učilnici, ena skupina v GUM in druga v ZGO/GEO. Ob 
prihodu v šolo si boste morali temeljito umiti roke, prav tako pred in po jedi, po prihodu iz 
stranišča, po pouku športa,… Masko, ki jo boste prinesli s seboj, boste nosili le ob prihodu v šolo 
in ko boste zapustili učilnico. Učitelji bodo poskrbeli za redno zračenje učilnice, čistilka, ki bo 
delala v dopoldanskem času, pa za higieno prostora in opreme, katere se večkrat dotaknemo 
(pipe, kljuke, stoli, mize,…). 
Šola bo zaklenjena. Ob prihodu pozvonite, ob odhodu vam bo vrata odklenil učitelj. Urnik najdete 
na povezavi. Je spremenjen in narejen skladno s priporočili. Izbirne predmete bomo še naprej 
izvajali na daljavo, razen nemščine in eno uro obdelave gradiv. Čas za malico bo med 9.55 in 
10.15, zato priporočamo, da zjutraj zajtrkujete. Šolski zvonec bo izklopljen. Sprememba se bo 
pojavila le pri trajanju 1. in 2. šolske ure: 
 

1. ura: 8.20 – 9.05 

2. ura: 9.10 – 9.55 

 
Malica: 9.55 – 10.15 
 

Tako kot NIJZ tudi mi na šoli priporočamo, da prihajate v šolo peš ali s kolesom, če ste blizu 
doma, pri čemer poskrbite za svojo varnost, ali pa vas pripeljejo starši. To je varneje od 
organiziranega prevoza v času trajanja strogih ukrepov. Glede na vaše potrebe smo organizirali 
šolski prevoz  v smeri Lipa – Hrast – Drenovec, Balkovci – Zilje – Podklanec (ob cesti), Hrib – 
Sinji Vrh – Damelj – Kot pri Damlju in Učakovci – Vukovci ter s šolskim kombijem za smer 
Bojanci. Vozni red zjutraj ostaja nespremenjen, odhod domov pa je pomaknjen na 13.00, oziroma 
13.15. O točnem voznem redu boste obveščeni naknadno, najkasneje v petek, 22. maja 2020, z 
objavo na naši spletni strani. 
Za vsa morebitna vprašanja vam bo na razpolago razredničarka, prav tako se lahko obrnete tudi 
name. 
Učenci, vem, da se boste držali navodil in pravil, saj gre za zdravje vseh nas. Prav tako boste 
najstarejši učenci na šoli in verjamem, da boste s svojim vedenjem zgled tudi ostalim. Želim si, da 
bo vaša vrnitev v šolo kljub drugačnim razmeram prijetna. 
 
Dobrodošli! 

mag. Ines Žlogar, ravnateljica 
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