
 

 

 

 

Spoštovani starši, dragi učenci, 

kot ste že seznanjeni bo od ponedeljka, 15. 2. 2021 dalje, za vse učence od 1. do 
9. razreda pouk ponovno v šoli. Urnik bo zaradi sprememb pri oblikovanju skupin 
delno spremenjen in v easistentu objavljen jutri do 10.00. 

V šolo bodo lahko prišli le zdravi učenci in zaposleni brez bolezenskih znakov. 

Prve dneve bomo pozornost namenili krepitvi zaupanja, ustvarjanju spodbudnega 
učnega okolja, skrbi za zdravje in preverjanju osvojenega znanja. Učenci lahko 
poleg vseh šolskih potrebščin s seboj prinesejo tudi dodatna oblačila, ker bomo 
prostore pogosteje zračili. 

Jutranje varstvo bo organizirano le za prvošolce po razporedu, ki velja od 
povratka 1. triade v šolo. Učenci bodo v šolsko stavbo vstopali v spremstvu 
učiteljev po razporedu, ki je veljal že jeseni. 

Šola se bo za učence, ki ne bodo v jutranjem varstvu, odprla ob 7.30 za 0. uro in 
ob 8.20 za 1. uro. 

Učenci v šolski prostor vstopajo v spremstvu učiteljev, pri tem naj ohranjajo 1,5-2 
m medosebne razdalje. Zbirna mesta so sledeča: 
1.a gasilski dom 
1.b dimnik pri vrcu 
2.a avtobusna postaja 
2.b pred glavnim vhodom 
3.a vhod pri kuhinji 
3.b vhod pri telovadnici 
4.a pri mreži ob telovadnici 
4.b na koncu parkirišča za telovadnico 
5.a vhod na igrišče 
5.b pri košu na igrišču 
6.a garaža pri gasilskem domu 
6.b vhod v vrtec 
7.a avtobusna postaja 
7.b pred oknom zbornice 
8.a pred vhodom za predmetno stopnjo 
8.b pred vhodom v telovadnico 
9.a na začetku parkirišča za telovadnico 
9.b na koncu parkirišča za telovadnico 
9.c na košarkarskem igrišču 

 



 

 

Vsi učenci bodo imeli pouk v matičnih učilnicah v mehurčkih po sledečem 
razporedu:  

Učenci 1. razreda bodo imeli pouk v učilnicah 1. a in 1. b.  
Učenci 2. razreda bodo imeli pouk v učilnicah 2. a in 2. b.  
Učenci 3. razreda bodo imeli pouk v učilnicah 3. a in 3. b.  
Učenci 4. razreda bodo imeli pouk v učilnicah 4. a in 4. b. 
Učenci 5. razreda bodo imeli pouk v učilnicah 5. a in 5. b. 
Učenci 6. a razreda bodo imeli pouk v učilnici TJA (Bičanič). 
Učenci 6. b razreda bodo imeli pouk v učilnici MAT (Kočar). 
Učenci 7. a razreda bodo imeli pouk v učilnici MAT (Erzar). 
Učenci 7. b razreda bodo imeli pouk v učilnici BIO). 
Učenci 8. a razreda bodo imeli pouk v učilnici SLJ (Bernot). 
Učenci 8. b razreda bodo imeli pouk v učilnici GEO/ZGO. 
Učenci 9. a razreda bodo imeli pouk v učilnici LUM. 
Učenci 9. b razreda bodo imeli pouk v učilnici TJA (Romšak). 
Učenci 9. c razreda bodo imeli pouk v učilnici SLJ (Volkar Trobevšek). 

Šola bo zaklenjena. Odklenjena bo le od 7.30 do 7.35 in od 8.20 do 8.25. Izjema so 
prvošolci, ki lahko vstopajo po razporedu ob spremstvu učiteljic in učiteljev. 

Učenci v šolsko stavbo vstopajo posamično z upoštevanjem varnostne medosebne 
razdalje, min 1,5 m. Ob vstopu v šolo si morajo obvezno nadeti masko in razkužiti 
roke. Ob vhodu bo prisotna odrasla oseba, ki bo skrbela za izvajanje ukrepov v času 
epidemije. 

V vseh šolskih prostorih bodo morali učenci in delavci šole upoštevati medosebno 
varnostno razdaljo (1,5 m – 2 m). Učencem istega oddelka v matičnih učilnicah ne 
bo potrebno nositi zaščitnih mask. 

Obvezna uporaba zaščitnih mask bo: 

– v vseh ostalih prostorih šole, 

– v varstvu vozačev zaradi mešanja učencev, 

– v nujnem varstvu v primeru mešanja učencev. 

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti se bodo pretežno izvajali na daljavo (oz. po 
dogovoru s posameznimi učitelji), zaradi zagotavljanja higienskih ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužbe v mehurčkih. 

Prehrana bo organizirana skladno s higienskimi pogoji na podlagi prijav v začetku 
šolskega leta. Morebitne spremembe (odjave/prijave obrokov) še vedno javljajte 
preko aplikacije eAsistent vsaj 1 dan prej oz. v tajništvo šole. Zajtrk bo 
organiziran le za prvošolce, ki bodo vključeni v jutranje varstvo in so naročeni na 
zajtrk. Popoldansko malico učenci, ki niso v podaljšanem bivanju, lahko odjavijo. 



 

 

Odhodi učencev od 1. do 3. razreda iz OPB bodo še naprej potekali po ustaljenem 
urniku. Za učence 4. in 5. razreda bo izjemoma organizirano nujno varstvo, ki bo 
organizirano glede na stanje prijav. 

ŠOLSKI PREVOZI bodo predvidoma organizirani po enakem voznem redu kot 
septembra 2020 ter bodo naknadno objavljeni v protokolu. Spremeni se le odhod 
drugega avtobusa (odpeljal bo ob 14.00 tudi ob torkih in četrtkih). Za šolarje 
vozače, ne glede na starost, in za šoferje bo OBVEZNA uporaba maske. 

Organizacija dela na šoli bo v času epidemije covid-19 potekala v skladu s 
higienskimi priporočili NIJZ. Posodobljen protokol Osnovne šole Stranje in 
načrtovanje aktivnosti skladno s higienskimi priporočili, ki zajema vsa področja 
življenja v šoli, bo objavljen na spletni strani šole. 

Komunikacija med starši in delavci šole bo do preklica potekala telefonsko, preko 
videosrečanj oziroma po e-pošti, v prostorih šole izjemoma po dogovoru. 

 

Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo! 

Veselimo se ponovnega srečanja z učenci! 

 

Stahovica, 12. 2. 2021 

Boris Jemec 

ravnatelj 


