
V sredo, 3. junija, se v šolo vračajo še učenci 6. do 8. razreda. 

V šolo pridejo samo ZDRAVI otroci in zaposleni. 

Pouk za vse učence od 3. junija 2020 poteka po veljavnem urniku pred epidemijo in v 

matičnih oddelkih in učilnicah. 

Učenci naj ne prihajajo v šolo pred 8h, z izjemo učencev, ki v šolo prihajajo s šolskim 
avtobusom ali imajo pouk na preduro. 

 

ŠOLSKI PREVOZ 

Za prevoz v šolo s šolskim avtobusom velja ustaljeni VOZNI RED (na povezavi). Na avtobusu je 
potrebno natančno upoštevati vsa navodila voznika.  

 

ŠOLSKA PREHRANA 

Prehrana bo za učence organizirana kot pred uvedbo izrednih razmer. Starši PRIJAVO IN 

ODJAVO ŠOLSKE PREHRANE urejate sami. 

Malica za učence bo v matičnih učilnicah. Tudi pri vseh obrokih je potrebno upoštevati vsa 
navodila in higienska priporočila. 

Tisti, ki imate kosilo, greste po pouku (po 5. oz. 6. šolski uri) na kosilo v koloni, upoštevate 
priporočeno medsebojno razdaljo (1, 5 do 2m) in sedite na pripravljenih mestih. Dosledno je 
potrebno upoštevati navodila učiteljev in delavcev šole.  

Po kosilu oz. pouku odidete v garderobo in nato domov oz. na avtobusno postajo in se ne 
zadržujete na območju šole. 

 

PRIHOD V ŠOLO 

Učenci se ob prihodu v šolo držijo navodil učiteljev in informatorja. 

Glavni vhod je odprt od 6. 00 do 7. 00 za vse učence. 

Od 7h dalje učenci vstopajo na vhodih: 

 GLAVNI VHOD – 1. razred; 9. razred; UČENCI VOZAČI 

 ATRIJ LEVO – 2. razred; 4. razred, 6. razred, 8. razred 

 ATRIJ DESNO – 3. razred; 5. razred, 7. razred 

POUK ZA UČENCE 6. DO 9. RAZREDA SE IZVAJA V MATIČNIH UČILNICAH ODDELKOV. 

  



ZDRAVSTVENO STANJE OTROK 

Otrok ob prvem prihodu v šolo prinese podpisano izjavo staršev o zdravstvenem stanju 
otroka (4. in 5. razred v ponedeljek, 1. 6. 2020 oz. 6. – 8. razred v sredo, 3. 6. 2020). Izjavo 
oddajo prvi dan povratka razrednikom. 

Kronično bolni učenci s potencialno večjim tveganjem za težji potek COVID-19 individualno 
oceno tveganja opravi izbrani pediater.  

 

DRUGA PRIPOROČILA 

Za vse starejše od 12. let je priporočljivo nošenje mask. Za učence starejše od 12. let in za 
odrasle je nošenje mask zunaj matične učilnice OBVEZNO. 

Maske boste dobili ob vhodu v šolo in jo uporabljate za vso gibanje po šoli (zaprt prostor) zunaj 
matične učilnice.  

V šolo vstopajo samo zaposleni in učenci. Drugi odrasli, tudi starši, vstopa v šolo nimajo, razen 
izjemoma, po potrebi in po predhodnem telefonskem dogovoru en dan prej. Naročijo se pri 
strokovnem delavcu, kamor ste namenjeni. Obiskovalci šole upoštevajo vse potrebne ukrepe 
(nošenje maske, higiena rok, higiena kašlja…) 

Učenci v sredo, 3. 6. 2020, v šolo prinese podpisano izjavo staršev o zdravstvenem stanju 
otroka, ki jo oddajo razredniku. 

Pri prihodu in odhodu v šolo ter ves čas držite medsebojne varnostne razdalje 1,5 m do 2m.  

Vsi učenci morajo upoštevati osnovne higienske ukrepe (higiena kihanja in kašlja, umivanje 
oz. razkuževanje rok ob prihodu in odhodu). 

Čevlje in oblačila učenci 5. do 9. razreda oddajo v garderobne omarice. Dostop do garderobe 
bo možen ponovno od 12. 45 dalje. Garderobe bodo v vmesnem času zaklenjene. 

Ves čas obveznega programa bo skupina v matični učilnicah, ki jih učenci samovoljno ne 
zapuščajo (tudi v času odmora ne). 

Zbiranje v skupinah na celotnem območju šole, razen v matičnih učilnicah, je odsvetovano. 

Komuniciranje s starši (govorilne ure in pridobivanje informacij) s šolo v največji možni meri 
poteka preko telefona in elektronske pošte. 


