
SPLOŠNE INFORMACIJE

O POVRATKU V ŠOLO –

PONEDELJEK, 15. 2. 2021

ZA UČENCE 

OD 6. DO 9. RAZREDA 



PRIHOD V ŠOLO

S ponedeljkom, 15. 2. 2021, se za vse učence od 4. do 9. razreda prične pouk v šoli.

Učenci so dolžni prihajati k pouku v šolo.

V šolo vstopajo samo zdravi učenci in zaposleni. 

Staršem vstop v šolske prostore ni dovoljen.



Učenci od 6. do 9. razreda prihajajo v šolo po naslednjem razporedu:

- 8.10 do 8.20  6. razred; 7. a in 9. a na desni vhod

- 8.10:  7 b., c., d; 8. razred in 9. b, c na glavni vhod 

Učenci  v šolo vstopajo v urejeni koloni, z medsebojno razdaljo vsaj na 1,5 m. Ob 
vstopu v šolo učenci nosijo obrazno masko. Razkužijo si roke. 

V garderobi se preobujejo in odidejo v svojo matično učilnico, kjer bo od 8.00 dalje 
prisoten učitelj, ki ima prvo uro pouk. 



POUK

Učenci od 6. do 9. razreda imajo pouk v učilnicah:

6. A TJA 1 6. B TJA 2 6. C SLJ 2

7. A SLO 2 7. B GEO 7. C GUM 7. D ZGO

8. A NAR 1 8. B NAR 2 8. C LUM

9. A 3. C (1. nadst.) 9. B MAT 2 9. C MAT 1



Izvaja se samo obvezni program.

Pouk poteka v matičnih oddelkih (mehurčkih) in po ustaljenem urniku.

V 8. in 9. razredu pouk pri SLJ, TJA in MAT poteka v matičnih oddelkih (mehurčkih).

Šport poteka znotraj matičnega oddelka (mehurčka) in se v največji možni meri izvaja
na prostem.

Nadstandarni program športa se začasno ne bo izvajal.

Dopolnilni in dodatni pouk, izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti se v času
od 15. 2. do 19. 2. 2021 izvajajo na daljavo.

Interesne dejavnosti se v času od 15. 2. do 19. 2. 2021 ne izvajajo.

POUK



Dnevi dejavnosti se bodo izvajali na šoli, znotraj matičnega oddelka.

Šole v naravi, ekskurzije, se ne bodo izvajale.

Učenci v matični učilnici ne nosijo mask. Maske uporabljajo v vseh skupnih prostorih
(hodniki, sanitarije, jedilnica, knjižnica…).

Učenci uporabljajo sanitarije izključno v svojem nadstropju. Na stranišče učenci
odhajajo posamično.

Učenci si učnih pripomočkov ne izposojajo med seboj. 

Med odmori so učenci v učilnici. Zapuščajo jo samo ob odhodu na stranišče, kosilu in 
ob odhodu domov. 



Učitelji prezračijo učilnice po vsaki učni uri, po potrebi pa tudi vmes.

Učenci naj imajo dodatno jopico, da jih med prezračevanjem ne bo zeblo.

Učenci bodo imeli v svoji učilnici označen stol in mizo z imenom in

priimkom. Sedežni red učencev se ohranja. Spreminja ga lahko samo učitelj.

ZRAČENJE PROSTOROV…



ČE OTROK ZBOLI…

V primeru, da se otrok zjutraj slabo počuti, obvezno ostane doma.

Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma
pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca
odpelje v poseben prostor (soba poleg tajništva) in o tem obvesti starše oziroma

skrbnike, ki učenca prevzamejo.

V času čakanja učenec nosi obrazno masko.

Starši ob prihodu po otroka pozvonite na glavnem vhodu v šolo.



PREHRANA

V šoli bomo organizirali malico in kosilo.

Malica bo potekala v učilnici, obroki bodo pripravljeni enoporcijsko. Pred in po malici
učitelj skupaj z učenci razkuži mize.

Malico učencem razdeli učitelj.

Na kosilo naj prihajajo samo učenci, ki to nujno potrebujejo.

V primeru spremembe prijave na prehrano, poskrbite za pravočasno odjavo preko
eAsistenta. Trenutno velja stanje prijav pred pričetkom pouka na daljavo.



URNIK MALICE: 

6., 7., 8. in 9. razred – reditelji prevzamejo malico v kuhinji po naslednjem razporedu:

6. razred – ob 9.40 7. razred – ob 9.45 8. in 9. razred – ob 9.50 

Reditelji čakajo na prevzem v urejeni koloni na črtah v razdalji 1,5 m. 

Napitek reditelji od 6. do 9. razreda prevzamejo v svojem nadstropju na vozičku.

V jedilnici je v času prevzema malice dežurni učitelj.  



Kosilo bo organizirano v šolski jedilnici po protokolih NIJZ-ja. 

Prevzem kosila bo potekal samo s kartico. 

Starše pozivamo, da na kosilo hodijo le tisti otroci, ki kosilo nujno potrebujejo. 

Učenci čakajo na prevzem kosila v urejeni koloni po talnih oznakah (v razdalji 1,5 m), z
obrazno masko.

Učenci istega oddelka prihajajo na kosilo skupaj in za mizo sedijo skupaj.

Dežurni učitelj v jedilnici poskrbi, da se učenci različnih oddelkov ne družijo.



V ŠOLSKI TORBI NAJ BO TUDI…

plastenka z vodo in rezervna obrazna maska. 



UČENCI Z ZDRAVSTVENIMI OMEJITVAMI 

O odsotnosti učenk/cev pri pouku v prostorih šole zaradi zdravstvenih omejitev, 
odloča pediater. 

Starši odsotnost otroka dokazujete s pisnim potrdilom pediatra.

Učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati pouka v prostorih 
šole, strokovni delavci po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo 
z obsegom učne snovi in jim posredujejo pisna gradiva, ki so bila posredovana 
učencem v šoli. 



STIKI S ŠOLO

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo še naprej potekali na daljavo (po telefonu,

elektronski pošti ali preko videoklica). O tem vas bodo obvestili razredniki oz. 
strokovni delavci. 



ŠOLSKI PREVOZI

Potekali bodo po ustaljenem voznem redu. Učenci na šolskem avtobusu obvezno 
nosijo maske.

Priporočljivo je, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite starši. 



VIRUS JE ŠE VEDNO MED NAMI…

Ob ponovnem vključevanju učenk in učencev v izobraževanje v šolah se je potrebno zavedati, 
da je virus še vedno med nami in da lahko vsako neupoštevanje ukrepov povzroči ponovno 
širjenje bolezni. 

Tudi v zasebnem življenju upoštevajte priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje
druženje z drugimi osebami izven družine.



Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru
okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu

https://www.nijz.si/sl/postopno-odpiranje-vrtcev-in-sol-priporocila

Kdo obvesti starše/skrbnike o rizičnem stiku vašega otroka z okuženo osebo in o
napotitvi v karanteno na domu?

To stori vodstvo šole.

Kako ravnam v primeru, ko sem v dilemi ali lahko otrok zaradi zdravstvenega stanja,
bolezni v družini, stika z okuženo osebo… obiskuje pouk v šoli?

O tem se posvetujte z osebnim zdravnikom. Strokovni delavci nismo pristojni za tako
odločanje.

https://www.nijz.si/sl/postopno-odpiranje-vrtcev-in-sol-priporocila


Zahvaljujemo se vam za izkazano potrpežljivost, razumevanje in vaše sodelovanje v 

času pouka na daljavo.



V PONEDELJEK, 15. 2., BO ZA VAŠEGA OTROKA 

PONOVNO „PRVI ŠOLSKI DAN“. STOJTE MU OB STRANI.

SREČNO!


