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… v š ir na prostranstva neznanega vstopamo z znanjem in odgovornim ravnanjem  

DATUM: 21.1.2021 

OBVESTILO O ZAČETKU IN NAČINU IZVEDBE POUKA V ŠOLI-  

ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA 

    

Spoštovani starši, drage učenke in učenci! 

Z veseljem vam sporočamo, da bomo v TOREK, 26.1.2021 odprli šolska vrata za 

učenke in učence  od prvega do tretjega razreda. 

Vsi si želimo, da bo začetek vrnitve učencev v šolo čim uspešnejši, zato bomo postorili vse 

kar je v naši moči za varen povratek in spodbuden začetek šolskega dela. 

Ker želimo šolski prostor ohranjati zdrav, bo potrebno dosledno upoštevati 

priporočila  in  izvajati ukrepe za preprečitev širjenja sars-cov-2. 

Zato prosimo tudi vas, da  dosledno upoštevate naslednja navodila: 

V ŠOLO se vrnejo SAMO ZDRAVI UČENKE IN UČENCI!!!  

Učenci, ki so bolni, ali izkazujejo simptome covida (kašljanje, kihanje, povišana telesna 
temperatura, nahod, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, 

slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in okusa, vnetje očesnih veznic) ostanejo 

doma in za nadaljnja navodila pokličete osebnega zdravnika.  

Prav tako ostanejo doma učenci, ki so bili v zadnjih dneh v stiku z okuženo osebo! 

(navodila zdravnika).  

Doma  ostanejo tudi učenci z drugimi zdravstvenimi omejitvami (*priloga:  opredelitev  

zdravstvenih omejitev) 

Izostanek otroka  v šoli opravičite z zdravniškim opravičilom.  

Za vse učence, ki bodo zaradi zdravstvenih razlogov ostali doma, bo učenje še naprej 

potekalo preko spletne učilnice in drugih že utečenih komunikacijskih kanalih. 

V šoli bomo dnevno spremljali tudi zdravstveno stanje učenk in učencev. V primeru 

spremenjenega počutja otroka, vas bomo kontaktirali in otroka napotile v domačo oskrbo. 

 

Organizacija pouka in potek drugega v- i dela: 

Pouk in druge dejavnosti bodo potekale po urniku (seznanijo  razredniki) znotraj matičnega 
oddelka z upoštevanjem vseh higienskih in drugih zaščitnih  ukrepov za varovanje 

zdravja (NIJZ). 

Potekala bo tudi individualna in skupinska ter dodatna strokovna  pomoč za učence 

od 1. do 3. razreda.  

Učenci bodo izven matičnega razreda in učilnice zaščiteni z obrazno masko.  

Organizirano bo tudi  JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE za učence od 1. 

do 3. razreda, ki  bo potekalo v matičnih učilnicah učencev. 



 

 

Prvi dan v torek, 26.1.2021 bo učitelj jutranjega varstva sprejel učence pred šolo. 
Prav tako bodo vse ostale učence od 1.-3.razreda zjutraj pred pričetkom pouka 

pričakali učitelji pred šolskim vhodom in jih pospremili do garderob ter matičnih učilnic. 

Za učence bo organizirana tudi šolska prehrana. Malica bo potekala v matičnih učilnicah, 

kosilo pa v jedilnici po časovnem razporedu. 

Kljub temu, da bo organiziran šolski prevoz (po že znanem septembrskem voznem redu), 

vas prosimo, v kolikor je le možno, da v lastni režiji pripeljete in odpeljete otroka v 

šolo in domov, saj bodo na avtobusu tudi otroci izven matičnega razreda, zato  je verjetnost 
okužbe večja). Na avtobusu in do prihoda v matični razred  nosijo učenci zaščitne 

obrazne maske. 

S podrobnostmi (urniki, organizacijo pouka in drugih dejavnosti) boste seznanjeni s 

strani razredničarke vašega otroka. 

Sodelovanje staršev  z učitelji in drugimi strokovnimi  delavci šole bo še naprej 
potekalo pretežno na daljavo, po do sedaj utečenih komunikacijskih kanalih (telefon, e-

pošta, spletne učilnice, spletna stran šole, itd).  

Spoštovani starši, vsi zaposleni si bomo maksimalno prizadevali za varno in  čim bolj 

spodbudno šolsko okolje. Pri vrnitvi v šolo bomo  upoštevali postopnost povratka in  prve 

dneve namenili uvajanju učenk in učencev na šolski prostor, režim dela in bivanja z 

upoštevanjem higienskih in drugih zaščitnih ukrepov ter vzpostavitvi dobrega stika z vsemi 

učenkami in učenci.   

V šoli vam bomo v pomoč tudi svetovalna služba in vsi drugi zaposleni.   

 

*Priloga: Dodatna opredelitev  zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času epidemije 

 

Za vse učence od 4. do 9. razreda bo šolanje do nadaljnjega še naprej potekalo na daljavo. 

 

V želji po  čim uspešnejši n prijetnejši vrnitvi učenk in učencev v šolo, vas vse prav 

prisrčno pozdravljamo! 

Ravnateljica Sabina Juhart s kolektivom 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


