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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 vseh potrebnih ukrepov (nošenje obrazne 
maske, higiena rok, kašlja…)

• Kljuke bomo po vsaki uporabi razkužili.

• Razrede 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. 



KAKO BO POTEKAL POUK?
• Pouk bo potekal po oddelkih, sedežni red v razredu bo vnaprej določen in ves 

čas enak. Točno učilnico sporočimo naknadno.

• Učenci bodo ves čas v eni učilnici. Točen urnik bo v nedeljo, 31. 5. 2020, 
objavljen na spletni strani šole.

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

• Učne skupine se ne bodo srečevale ali družile. 



KAJ PA PREHRANA?
• Malico bodo učenci zaužili v razredu, hrano bo razdelil učitelj ali dežurna 

oseba, ki si bo pred razdeljevanjem umila roke, od klopi do klopi. Celotna 
malica bo pripravljena eno porcijsko.  

• Pred hranjenjem bodo učenci naredili pogrinjek z brisačko za enkratno 
uporabo. Pred in po končanem hranjenju si bodo umili roke z vodo in milom.  

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

• Kosilo bodo pojedli 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 

PRIHODA

LOKACIJA ZAKLJUČEK POUKA KOSILO

6.a 7.30 Gasilski dom 11.55, razen petek/B 

ob 13.00

11.55

6.b 7.30 Vhod 1. triada 11.55, razen četrtek/B 

ob 13.00

11.55

7.a 7.30 Vhod (6.-9. razred) 11.55 11.55

7.b 7.30 Vhod v telovadnico za gledalce 11.55 11.55

8.a 7.30 Začetek parkirišča za 

telovadnico

11.55, razen torek ob 

13.00

12.05

8.b 7.30 Konec parkirišča za telovadnico 11.55, razen sreda ob 

13.00

12.05

8.c 7.30 Igrišče (tribune) 11.55, razen sreda ob 

13.00

12.05

9.a 7.30 Igrišče (tuš) 11.55, razen četrtek 

ob 13.00

12.05

9.b 7.30 Kmetija 11.55, razen četrtek 

ob 13.00

12.05



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

sami pripeljete 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.


