
Vrnitev v šolo: 4. – 5. razred
1. 6. 2020

Pomembne informacije za starše

VIRI:

Izvedba vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli v šolskem letu 2019/2020 (okrožnica MIZŠ)

Priporočila za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v oddelku za učence 1. triade v osnovni šoli (Zavod RS za 
šolstvo)

Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence porve triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19 (NIJZ)

Pripravila: Sanja Klemenc, socialna pedagoginja

Stranje, 29. 5. 2020



ALI MORAM OTROKA PONOVNO VKLJUČITI V ŠOLO?

DA…
razen iz zdravstvenih razlogov opredeljenih v dokumentu Zdravstvene 
omejitve za otroke (poslan na email s strani pomočnice ge. Mateje Hari).

Ob ponovnem vstopu v šolo naj učenci prinesejo podpisano izjavo staršev 
Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za 
zajezitev širjenja COVID-19 (poslana po mailu s strani pomočnice ge. Mateje 
Hari). 



KAKO IZVAJAMO UKREPE ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE V 
ŠOLI?

• V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po 
predhodni najavi in ob upoštevanju vse potrebnih ukrepov (nošenje obrazne 
maske, higiena rok, kašlja…)

• Na hodnikih bomo s talnimi oznakami označili koridorje za premikanje in 
namestili opozorila za držanje medsebojne razdalja (1,5 – 2 metra).

• Kljuko bomo po vsaki uporabi razkužili.

• Razred bomo redno zračili, najmanj po vsaki učni uri.

• Podajalniki razkužil/razkužila bodo nameščena na več dostopnih mestih šole, 
tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako bodo na več vidnih mestih 
izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi. 

• Učitelji bodo ves čas pouka nosili obrazne maske. 



KAKO BO POTEKAL POUK?
• Jutranje varstvo za 1. razred in podaljšano bivanje (1. – 5. razred) BO

organizirano.

• Pouk bo potekal po oddelkih v matičnih učilnicah. Vsak učenec bo imel svojo 
mizo, sedežni red bo vnaprej določen in ves čas enak. 

• Učenci bodo ves čas v eni učilnici. Točen urnik, potrebne pripomočke in 
ostale pomembne podatke vam bodo razredničarke sporočile do nedelje.

• Pripomočke za pouk bodo učenci puščali v šoli. Med seboj si stvari ne bodo 
smeli izposojati. 

• Čim več pouka bomo organizirali zunaj, v naravi. 

• Med odmori učenci ne bodo zapuščali učilnice, na stranišče bodo hodili 
posamično. 

• Učne skupine se ne bodo srečevale ali družile. 



KAJ PA PREHRANA?
• Malico učenci zaužijejo v razredu, hrano razdeli učitelj ali dežurna oseba, ki si 

je pred razdeljevanjem umila roke, od klopi do klopi. Celotna malica bo 
pripravljena eno porcijsko.  

• Pred hranjenjem učenci naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. 
Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z vodo in milom.  

• Učence bomo dosledno spodbujali k rednemu in pravilnemu umivanju rok (po 
kihanju, kašljanju, pred in po malici itd.). 

• Kosilo pojejo v šolski jedilnici, po vnaprej pripravljenem urniku, z ustrezno 
varnostno razdaljo in prilagojenim sedežnim redom. 



KAKO BO POTEKAL PRIHOD IN ODHOD OTROK V in IZ 
ŠOLE?

• Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

• Prihodi učencev bodo potekali ob točno določeni uri. Vstop v šolo pred začetkom pouka ne bo mogoč. 

• Vhod za posamezen razred bo posebej označen. 

• Po končanem pouku učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. 

• V času prihodov/odhodov v šolo bo pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba, ki bo skrbela, da se ukrepi izvajajo.

RAZRED ČAS LOKACIJA UČITELJ

1.a 8.20 Gasilski dom (pri 

garaži)

Mira Rifl

1.b 8.20 Avtobusna postaja Tamara Horvat

2.a 8.20 Parkirišče za 

telovadnico (začetek)

Marija Štupar

2.b 8.20 Kmetija Tadeja Uršič

3.a 8.20 Gasilski dom (pri 

vstopu v vrtec)

Magda Krt Kaddoura

3.b 8.20 Vhod v šolo Petra Vrhovnik

4.a 8.20 Parkirišče za 

telovadnico (konec)

Mojca Novak

4.b 8.20 Igrišče za košarko 

(tribune)

Martina Golob

5.a 8.20 Igrišče za košarko (tuš) Vita Plevel

5.b 8.20 Vhod (6. -9. razred) Anamarija Novak



KAJ PA ŠOLSKI PREVOZ?
• Šolski prevoz bo organiziran, vendar priporočamo, da starši otroke 

sami pripeljeto v/iz šole oz. da učenci v šolo prihajajo peš. 

• Vsi ukrepi (držanje medsebojne razdalje 1,5 – 2 metra, razkuževanje 
rok, …) se bodo izvajali tudi na vseh šolskih prevozih.



KAKO LAHKO STARŠI DOSTOPAMO DO UČITELJEV?

• Učitelji bodo staršem dosegljivi preko telefona ali elektronske pošte.

• Roditeljski sestanki in govorilne ure se izvedejo po telefonu oz. preko 
spletnih aplikacij.


