
 

 
 

 Rogaška cesta 6, 2250 Ptuj 

 02 788 12 80 
 info@os-breg.si 
 www.os-breg.si 

 

Spoštovani starši in skrbniki! 

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) številka 6030-

1/2020/43, z dne 28. 5. 2020, in na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v 

nadaljevanju: NIJZ), z dne 29.  5. 2020, se od 1. 6. 2020 za učence 4. in 5. razreda izvaja pouk v 

prostorih šole, od 3. 6. 2020 dalje pa tudi za vse učence 6., 7. in 8. razreda. Osnovna šola postopno 

prehaja v običajne organizacijske oblike, ki pa jih še vedno omejujejo ukrepi, ki so povezani s COVID- 

19.  

PRIHOD V ŠOLO  

Osnovno izhodišče je, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili NIJZ mora šola pred 

vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano izjavo staršev: Izjava staršev pred vstopom otroka 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.  Izpolnjeno in lastnoročno podpisano izjavo, ob 

vrnitvi v šolo, učenec preda učitelju razredniku ali dežurnemu učitelju pred vstopom v šolo.  

Izjave so objavljene na spletni strani šole, posredovane so s tem dopisom preko elektronskega 

sporočila in sporočila e-Asistent.  Nastavljene so tudi v zabojniku pred vhodom v Osnovno šolo Breg. S 

podpisano izjavo starši potrdite, da je otrok zdrav. Brez te izjave nimamo zagotovila, da je otrok zdrav, 

kar je predpogoj za vstop v šolo.  

Na spletni strani šole je objavljen posodobljen dokument Razširjenega strokovnega kolegija za 

pediatrijo »Dodatna opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času zaključka epidemije 

SARS -2-CoV. Na dokument vas preko elektronskega sporočila in sporočila e-Asistent opozarjamo 

sedaj.  Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je v navedenem dokumentu opredelil zdravstvene 

omejitve za učence za vrnitev v šolo, ob ponovnem odprtju šol. Zato je najbolj smiselno, da imajo 

kronično bolni otroci s potencialno večjim tveganjem za težji potek COVID-19 opravljeno pred vstopom 

v šolo individualno oceno tveganja. Oceno opravi izbrani pediater po posvetu z lečečim subspecialiston 

in družino. Vsekakor pa bo otrok, ki so posebej ogroženi, in bodo potrebovali ustrezno mnenje, da ne 

bodo šli v vrtec ali šolo, malo.  

Odsotne učence bomo vodili kot odsotne, starši pa za odsotnost razredniku posredujete opravičilo.   

POUK: 

Pouk se bo za vse učence organiziral v matični učilnici oddelka.  Učenci učilnic ne bodo menjali, vanje 

bodo vstopali različni učitelji. Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence (od 1. 

do 9. razreda) potekalo v  oddelkih, po urniku kot pred razglasitvijo pandemije. Še vedno pa bo treba 

izvajati splošne higienske ukrepe.  
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RAZRED: 

RAZRED RAZREDNIK MATIČNA UČILNICA 

1.a Dragica Lončarič BU12 

2.a Brigita Kopajnik BU14 

2.b Mojca Vodušek BU15 

3.a Mateja Grbavac AU12 

4.a Ivanka Mišmaš AU23 

4.b Lea Florjančič AU22 

5.a Simona Kornik AU24 

5.b Daniela Pernat AU21 

6.a Uroš Sagadin BU02 

6.b Nevenka Petek BU01 

7.a Andreja Roškar Kop AU13 

7.b Tomaž Vindiš AU06 

8.a Andreja Letonja Vučić BU04 

8.b Helga Mihelač AU05 

9.a Oliver Buček AU03 
 

 

OPB: 

 

 

 

 

 

 

RAZRED NOSILEC MATIČNA UČILNICA 

OPB1 Brigita Peršoh Bezjak BU12 

OPB2a Ivanka Vidovič BU14 

OPB2b Aleš Dajčman BU15 

OPB3 Jasna Brec BU13 

OPB4 Anja Rašl AU23 
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RAZPORED UR NA ŠOLI ZA UČENCE 1., 2. IN 3. RAZREDA 

Za učence 1., 2. in 3. razreda se bo pouk izvajal od 8.00 ure naprej, tako kot je bilo to od 18. 5. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPORED UR NA ŠOLI ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA: 

Za učence od 4. do 9. razreda se izvaja pouk po urniku, kot pred zaprtjem šole. 

V ponedeljek, 1. 6. 2020, učenci 4. in 5. razreda začnejo pouk ob 8.20 uri, v sredo 3. 6. 2020 učenci 

6., 7. in 8. razredov začnejo pouk ob 8.20. Učitelj razrednik bo učence počakal, 15 minut pred 

začetkom pouka, na dvorišču šole.  

 

 

 

URA POUKA  ZAČETEK  KONEC  

1. 8.00 8.45 

ODMOR 8.45 9.10 

2. 9.10  9.55 

3. 10.00 10.45 

4. 10.50 11.35 

5. 11.40 12.25 

6. 12.30 13.15 

 

URA POUKA ZAČETEK KONEC 

0.  7.30  8.15  

1.  8.20  9.05  

2.  9.10  9.55  

ODMOR  9.55  10.20  

3.  10.20  11.05  

4.  11.10  11.55  

5.  12.00  12.45  

6.  12.50  13.35  

7.  13.50  14.35  
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NAČIN PRIHAJANJA V ŠOLO IN ODHAJANJA DOMOV   

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš in s kolesi učenci, ki imajo kolesarski izpit. 

Starše prosimo, da v čim večji meri poskrbite za individualni prevoz /brez združevanja učencev/.  

V primeru, da starši nimate druge možnosti in bodo učenci prihajali v šolo s šolskim avtobusom 

prilagamo vozni red avtobusov. Za potnike je ves čas trajanja prevoza obvezna uporaba maske, ki 

prekrije nos in usta.  Za maske poskrbite starši.  

Higienska priporočila za izvajanje avtobusnega prevoza so objavljena na naslednji strani: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prevozi_linijski_avtobusi.pdf 

 

VOZNI RED AVTOBUSOV   

 Zjutraj-prevoz v šolo   

Postaja  1. vožnja  2. vožnja  2.vožnja  

Suha Veja  6.55  7.55    

Draženci 14b  6.56  -  7.51  

Draženci 76c  6.57  -  7.52  

Draženci obračališče  6.59  -  7.55  

Draženci 21d  7.01  -  7.57  

Draženci 34  7.02  -  7.58  

Turnišče - Mercator  7.04  7.59    

Turnišče - Na postajo 15  7.06  8.01    

AP Poljska cesta  7.09  8.04    

AP Šparovček Sp. Hajdina 77      8.03  

OŠ Breg  7.12  8.07  8.06  

  
Popoldan-prevoz domov  

 Postaja  1. vožnja  2. vožnja  3. vožnja  

OŠ Breg  13.10  14.00  15.15  

AP Poljska cesta  13.14  14.04  15.19  

Turnišče - Na postajo 15  13.16  14.06  15.21  

 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo (za učence 1.razreda) in podaljšano bivanje.  

Podaljšano bivanje bo za učence potekalo predvidoma od konca pouka do odhoda učencev domov, 

vendar ne dlje kot do 16.00.  

Starše prosimo, da otroci prihajajo v jutranje varstvo in podaljšano bivanje, če je to res nujno 

potrebno, saj imamo tukaj organizacijsko največ težav.  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prevozi_linijski_avtobusi.pdf
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VSTOP V ŠOLSKI PROSTOR  

Učenci v šolsko stavbo vstopajo in iz stavbe izstopajo posamično ob upoštevanju varnostne razdalje 

skozi dva vhoda šole. Učenci 1., 2. in 3. razreda od 7.50 ure naprej, ostali učenci 15 minut pred 

začetkom pouka.  

Učenci 1.a, 2.a, 2.b, 6.a, 6.b, 7.a, 8.a, 8.b in 9.a razreda vstopajo skozi glavni vhod šole, učenci 3.a, 4.a, 

4.b, 5.a, 5.b, 7.a  vstopajo skozi stranski vhod šole.   

V kolikor bodo prišli po 8.20 uri in bodo vrata zaklenjena naj uporabijo zvonec pri vratih. Pred vstopom 

v šolo si roke razkužijo, hodijo po označenih koridorjih v priporočilni medosebni razdalji (1.5 metra oz. 

2. metra) do svoje matične učilnice.  

 

ŠOLSKA PREHRANA 

Šola bo organiziral šolsko malico  in kosilo. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ. Odjave in prijave 

šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, tako kot pred zaprtjem šol, zato v primeru, da bo 

otrok iz zdravstvenih razlogov ostal doma, starši prehrano odjavite sami preko telefonskega klica ali 

sporočila, v tajništvu šole. Uveljavljanje sprememb od 1. 6. 2020 dalje starši urejate sami.  

Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko. 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE ORGANIZACIJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA   

• Ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa bomo veliko pozornost namenjali 

ustreznemu izvajanju vseh higienskih priporočil, ker sta po priporočilih NIJZ higiena kihanja in 

kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in 

drugih mikroorganizmov s kapljicami. Higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z 

nečistimi rokami je pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi.    

• Povratek v šolo bo v prvi vrsti namenjen preverjanju, utrjevanju in poglabljanju znanja ter 

odpravljanju vrzeli v znanju.  

 

• Zaradi težav pri zagotavljanju ustreznega razkuževanja površin se pouk v računalniški učilnici 

ne bo izvajal.   

• Staršem v skladu z navodili NIJZ, zaradi varnosti ni dovoljeno vstopati v prostore šole.   

• V šoli na tleh so talne oznake, ki označujejo smer hoje (po desni strani) in ohranjanje ustrezne 

razdalje pri hoji do garderobe, učilnice …   

• Za prenos informacij o otroku (govorilne ure) uporabljajte telefon ali druge elektronske 

povezave.   
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• Učenci v šolo prinesejo šolske potrebščine, po urniku. Menjavanje in posojanje potrebščin je 

odsvetovano. Prav tako naj imajo učenci s sabo napitek ter dovolj topla oblačila, saj se bodo 

prostori zelo pogosto zračili.   

• Ves čas se bo ohranjal dodeljen sedežni red. 

• Upoštevali bomo priporočilo, da učenci odmore preživljajo v učilnicah, športne aktivnosti pa 

se bodo (glede na vreme) pretežno izvajale na prostem.   

• Starše prosimo, da svoje otroke ponovno opozorite na pomembnost upoštevanja vseh 

higienskih ukrepov. Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so 

dosegljiva na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusomsars-

cov-2019.   

• Zaposleni in najavljeni obiskovalci v objektu šole nosijo maske.  

• Aktivnosti, ki zahtevajo spremembo lokacije izven šolskega prostora in angažiranje dodatnih 

človeških virov ali pa izhajajo iz dodatne ponudbe šole se ne izvajajo (kolesarski izpiti, šole v 

naravi, ekskurzije ipd.).   

 

 

Ptuj, 29. 5. 2020 

Zapis zapisala: 

Jasna Brec,                                                                                                                    Milan Fakin, 

pomočnica ravnatelja             ravnatelj 
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