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Spoštovani starši!                                                                                                Ptuj, 21. 1. 2021               

Obveščamo vas, da je Vlada RS, v sredo 20.1. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi 

zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Predvidoma od torka, 26. 1. 2021 

vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda poteka v prostorih šole.  

Ob tem vas želimo seznaniti z nekaj osnovnimi informacijami. 

PRIHOD V ŠOLO IN IZ ŠOLE: 

Glede prevoza za učence/vozače sporočamo, da se priporoča, da k varnemu prihodu in 

odhodu v šolo in iz šole  v čim večji meri poskrbite starši z individualnimi prevozi (brez 

združevanja učencev). Priporoča se tudi peš hoja, ob spremstvu za mlajše učence.  

Šolski prevozi se bodo izvajali na način, ko so potniki v avtobusu na sedežih v cikcak 

razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok.  

 

Zjutraj in popoldan bo organizirana le ena vožnja šolskega avtobusa.  

 

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo šolskih prevozov vsebujejo priporočila NIJZ.  

Sledite povezavi: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19  

Ob vstopu v šolo in do vstopa v učilnico imajo učenci obrazne maske, prav tako na avtobusu. 

V učilnicah jih snamejo. Za maske poskrbite starši.  

Starši v šolo ne vstopate, otroke oddate pri vhodu. Ko po pouku pridete po njih, jih prav tako 

počakate pred vhodom in ravnate v skladu z navodili, ki bodo objavljena na vhodnih 

vratih. Tega načina  ste tako že vajeni od konca maja oz. septembra.  

POUK: 

Pouk se bo izvajal v okviru modela C, ki po odloku tokrat velja izključno za učence od 1. do 

vključno 3. razreda, v oddelkih tako imenovanih  »mehurčkih«. Začenjal se bo ob 8.20 uri.  

Učenci naj imajo toplejša oblačila, saj bomo morali prostore pogosto zračiti. Kolikor bo 

mogoče, bodo šli z učitelji tudi na prosto. Dejavnosti obveznega in razširjenega  programa se 

bodo izvajajo znotraj iste skupine (oddelka) v istem prostoru. Obiskovanje osnovnošolskega 

programa za učence in učenke je obvezno (ZoŠ). Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez 

enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: povišana telesna temperatura, zamašen 

nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, 

driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa,…) 

Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi naj ostane doma in omeji stik z drugimi 

ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.  

 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE: 

Za učence 1. razreda bomo izvajali jutranje varstvo. Podaljšano bivanje bo za učence od 1. do 

vključno 3. razreda potekalo od konca pouka do potrebe, vendar ne dlje kot do 16.00 ure.  

Za vse podrobnejše informacije se obrnite na vodstvo šole.  

PREHRANA UČENCEV: 

Šola bo za učence, ki bodo obiskovali pouk v šolskih prostorih zagotovila šolsko malico in kosilo 

za tiste otroke, ki se bodo nanj prijavili. Malica bo organizirana v matičnih učilnicah, tako da 

ne bo prišlo do mešanja učencev.  

Kosilo bo organizirano po naprej določenem urniku.  

Prosimo vas, da razmislite, ali vaš otrok – vozač, nujno potrebuje prevoz s šolskim avtobusom 

in jutranje varstvo, ki se bo organiziralo samo za učence 1. razreda in ali  potrebuje podaljšano 

bivanje. Daljši čas druženja in bivanja v šoli pomeni večjo možnost za morebitni prenos okužbe.  

V ta namen izpolnite obrazec povpraševanja, o vračanju otrok v šolo. V obrazcu na povezavi 

izpolnite vsa vprašanja in sledite vprašanjem do konca. Pripravili smo cca 12 vprašanj (odvisno 

od vaših odgovorov). Na koncu »kliknite« pošlji. Obrazec vam je bil posredovan preko pošte  

e-asistenat. Obrazec izpolnite do jutri, 22. 1. 2020  do 15.00 ure. Zavedamo se, da je to zelo 

kratek rok, zato vas prosimo, da nam podatke zagotovo posredujete. Posredovani podatki nam 

bodo v veliko pomoč, pri pripravah pri odprtju šole.  

Ko bo znano, koliko učencev se bo vrnilo v šolo, kako bo s podaljšanim bivanjem in s 

prihajanjem v jutranje varstvo, kako bo s prevozi in ko bomo imeli še ostale informacije, vas 

bomo o tem obvestili preko e-asistenta in spletne strani šole, najkasneje do ponedeljka, 25. 1. 

2021.  

Zaposleni v šoli se bomo v največji meri, in v okviru naših možnosti, potrudili, da bo ponovno 

všolanje varno. Veselimo se ponovnega srečanja z našimi učenci. Vas, spoštovani starši, pa 

prosimo za dobro in strpno sodelovanje ter razumevanje tudi v bodoče.  

Prijazen pozdrav vsem! 

Jasna Brec,                                                                                                        Milan Fakin, 

pomočnica ravnatelja                                                                                     ravnatelj 

 


