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OSNOVNA NAVODILA ZA STARŠE OB PONOVNEM ODPRTJU ŠOL 

PODRUŽNICA OREHOVICA 
 

Z 18. 5. 2020 OŠ Šentjernej  za učence od 1. do 3. razreda ponovno odpira svoja vrata. 

Glede na še vedno trajajoče posebne razmere moramo nujno upoštevati ukrepe, ki jih je 

pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje v dokumentu Higienska priporočila za izvajanje 

pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije Covid 19. Z 

upoštevanjem teh priporočil bodo v največji možni meri zmanjšana tveganja za možni prenos 

okužb in bo vzpostavljeno varno in spodbudno učno okolje. 

 

Seznanjamo vas z nekaterimi, bistvenimi informacijami, s katerimi seznanite tudi svoje otroke, 

preden se vrnejo v šolske klopi. 

 

PRIHAJANJE IN ODHAJANJE V ŠOLO IN IZ NJE 

V šolo vstopajo samo zaposleni in učenci. Starši vstopa v šolo nimate, razen izjemoma, po 

potrebi in po predhodnem telefonskem dogovoru ali prek e-pošte en dan prej. Naročite se pri 

strokovnem delavcu, kamor ste namenjeni. Obiskovalci šole upoštevajo vse potrebne ukrepe 

(nošenje maske, higiena rok, higiena kašlja…) 

Učenci v šolo in iz nje prihajajo in odhajajo ob točno določenih urah.  

Otroka pripeljete do vhoda, kjer ga predate zaposlenemu na šoli in kjer ga ob dogovorjeni uri 

tudi prevzamete. Prosimo vas, da se pri prihodu in odhodu v šolo držite medsebojne 

varnostne razdalje 1,5m do 2m. Učenci morajo upoštevati tudi osnovne higienske 

ukrepe (higiena kašlja, umivanje oz. razkuževanje rok ob prihodu in odhodu). 

 

Ure prihodov učencev v šolo: 

6h / 6. 30h / 7. 00h / 7. 30h / 8h 

Učenci vstopajo v šolo skozi GLAVNI in STRANSKI vhod. Učenci 1. razreda za vstop v šolo 

uporabljajo stranski vhod (za šolo), učenci 2. in 3. razreda pa glavni vhod (stran šole ob cesti). 

Ob vstopu v šolo bo učence prevzel zaposleni. Učilnice bodo označene z oznakami 1. razred 

1.skupina, 1.razred 2. skupina, 2. razred in 3. razred.  

 

Ure odhodov učencev iz šole: 

12. 45h / 13. 30h / 14. 20h / 15. 10h / 16h 

Spremljevalec učence pet minut pred odhodom zbere na hodniku šole in jih v primerni 

oddaljenosti med njimi odpelje do izhoda, kjer jih bodo prevzeli starši.  

Zaradi organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa vas prosimo, da se držite točne ure in jih 

ob tej uri (13.30) počakate zunaj šole (možne ure prevzema otroka so tudi ob 14.20, 15.10 

in ob 16.00).  
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Učence, ki bodo odhajali na avtobus, bo pospremil spremljevalec. Učenci, ki prihajajo oz. 

odhajajo v šolo z avtobusom, morajo upoštevati tudi to, da sedijo le na označenih 

sedežih. Pred vstopom v vozilo in iz vozila si razkužijo roke, ves čas prevoza nosijo 

masko, ki prekrije nos in usta. DOSLEDNO JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA VOZNIKA. 

V šoli učenci ne uporabljajo mask. Uporabljali pa jih bodo vsi zaposleni, zato svoje otroke na 

to predhodno opozorite. 

ORGANIZACIJA POUKA 

Učenci bodo zaradi drugačnega normativa razporejeni v manjše skupine, največ 15 učencev, 

kar pomeni, da se bodo učenci 1. razreda razdelili v 2 skupini in bodo nekateri v drugem 

prostoru-učilnici. O tem vas bo seznanila razredničarka preko e-pošte do nedelje, 17. 5. 2020 

do 15. ure. V 1. razredu bo poučevala tudi  druga učiteljica, temeljne predmete pa poučuje 

razredničarka. Vsak učenec ima v prostoru svojo stalno mizo. Sedežni red v učilnici je vnaprej 

določen in se ne spreminja. Če bo le možno, bo pouk v čim večji meri potekal na prostem.  

Učenci vse šolske potrebščine puščajo v šoli (copati, zvezki, delovni zvezki, peresnica, 

pisala …). Ničesar, razen osebnih stvari, ne nosijo domov. Vse šolske obveznosti bodo 

opravili v šoli. Čevlje, vrhnja oblačila in osebne stvari bodo odlagali na posebnih dogovorjenih 

mestih v šoli, garderobnih omaric učenci ne bodo uporabljali. Kartice za šolsko prehrano in 

knjižnico v ponedeljek, 18. 5. 2020, učenci prinesejo v šolo in jo oddajo učiteljici, ker je v 

letošnjem šolskem letu predvidoma ne bodo več uporabljali.  

Za učence, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne bodo prišli v šolo, bomo učno snov 

ustrezno prilagodili in ohranjali poučevanje na daljavo preko spletnih učilnic. Snov bomo 

objavljali na tedenski ravni.  

 

V primeru, da je učenec bolan, mora pred povratkom nazaj v šolo biti 14 dni zdrav. Otrok ob 

prvem prihodu v šolo prinese podpisano izjavo staršev o zdravstvenem stanju otroka.  

 

Komuniciranje s starši (govorilne ure in pridobivanje informacij) s šolo v največji možni meri 

poteka preko telefona in elektronske pošte. 

Lepo vas pozdravljamo in vas že nestrpno pričakujemo.     

     

Vodstvo šole 

 

 

 

 

 


