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Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da se v torek, 26. 1. 2021, vzgojno izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3.
razreda nadaljuje v prostorih šole.
Podajamo dodatna navodila ob vstopu v šolo!
NAČIN PRIHAJANJA IN ODHAJANJA DOMOV – ŠOLSKI PREVOZ:
NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je to mogoče, v drugih primerih pa starši
poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo /brez združevanja učencev/. V primeru, da starši nimate druge
možnosti, bodo učenci prihajali v šolo s šolskim avtobusom (označili na obrazcu za povpraševanje).
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo šolskih prevozov vsebujejo priporočila NIJZ, ki so dostopna na
naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 ).
Učenci - vozači morajo med vožnjo z avtobusom uporabljati zaščitno masko (priskrbite starši) in si ob
vstopu razkužiti roke.
Organizirani šolski prevoz bo potekal z eno vožnjo zjutraj in z eno vožnjo popoldan.
Prva vožnja zjutraj bo ob 7.50 iz začetne postaje (Suha veja), vožnja domov bo ob 14.00 izpred OŠ BREG.
Učenci - vozači morajo na postajališčih ohranjati medsebojno varnostno razdaljo.
PREVOZ V ŠOLO – ZJUTRAJ

PREVOZ DOMOV - POPOLDAN

Vožnja

Postaja

Vožnja

Suha veja

7.50

OŠ Breg

14.00

Draženci 14 b

7.51

AP Poljska cesta

14.04

Draženci 76 c

7.52

Turnišče – Na postajo 15

14.06

Draženci obračališče

7.55

Turnišče - Mercator

14.08

Draženci 21 d

7.57

Draženci 34

14.10

Draženci 34

7.58

Draženci 21 d

14.12

Turnišče - Mercator

7.59

Draženci obračališče

14.14

Turnišče – Na postajo 15

8.01

Draženci 76 c

14.16

AP Poljska cesta

8.04

Draženci 14 b

14.18

OŠ Breg

8.07

Suha veja

14.20

Postaja
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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 (odvisno od oddelka, ki ga obiskujejo). V kolikor bodo prišli in bodo vrata zaprta,
uporabite zvonec pri vratih.
Ob vstopu v šolo in do vstopa v učilnico imajo učenci obrazne maske. 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.
JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo za učence 1. razreda. Pred vstopom pozvonite pri stranskem vhodu.
Jutranje varstvo bo glede na vaše prijave potekalo od 6.00 ure.
Izvajalo se bo tudi podaljšano bivanje za učence od 1. do vključno 3. razreda. Podaljšano bivanje bo
potekalo predvidoma od konca pouka do odhoda učencev domov, vendar ne dlje kot do 16.00.
ŠOLSKA PREHRANA
Šola bo organiziral šolsko malico in kosilo za tiste otroke, ki so se prijavili. 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. Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene
enoporcijsko.
URNIK KOSIL:
RAZREDA
1. a razred
1.b razred
2.a razred
3.a razred
3. b razred

PONEDELJEK
11.55
12.20
12.45
13.00
13.25

TOREK
13.15
12.45
11.55
13.35
12.55

SREDA
12.45
11.55
13.15
12.55
13.35

ČETRTEK
11.55
12.25
13.00
13.10
12.45

PETEK
12.20
11.55
12.45
12.55
13.20

POUK
Pouk se bo za vse učence 1. VIO začel ob 8.20. Časovno bo potekal po urniku kot pred zaprtjem šole v
matičnih učilnicah. Vstop v šolo je od 8.00 naprej. V torek, 26. 1. 2021, otroke pripeljete v šolo od 8.00
naprej in se od njih poslovite pred vhodom. Otroci individualno vstopajo v šolo, si razkužijo roke in si
nadenejo masko. Dežurne osebe jih bodo usmerile v matične učilnice in garderobe. Vhod za učence 3.b je
pri stranskem vhodu, za vse ostale učence skozi glavni vhod.
Učenci gredo do garderobe in v učilnice, ki so zanje določene. V miru počakajo in se pripravijo na pouk.
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MATIČNE UČILNICE:
RAZRED
1. a
1. b
2. a
3. a
3. b

RAZREDNIK
Mateja Grbavac
Ivanka Vidovič
Dragica Lončarič
Brigita Kopajnik
Mojca Vodušek

ŠTEVILO UČENCEV
18
19
25
22
21

MATIČNA UČILNICA
BU 13
BU 12
BU 14/15
AU 24
AU 22

GARDEROBE:
RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

GARDEROBA

1. a

18

pred učilnico BU 13

1. b

19

pred učilnico BU 12

2. a

25

ob telovadnici

3. a

22

ob telovadnici

3. b

21

pri stranskem vhodu

SPLOŠNE INFORMACIJE ORGANIZACIJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA



V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci.
Ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa bomo veliko pozornost namenjali ustreznemu
izvajanju vseh higienskih priporočil.



Starši se poslovite od otroka pred vhodom v šolo in ga prepustite dežurni osebi, ki ga bo usmerila
v garderobo in nato v učilnico. Pred posameznim vstopom v jutranje varstvo pozvonite na
stranskem vhodu.



Za prenos informacij o otroku uporabljajte telefon ali druge elektronske povezave.



Trenutno ne bomo izvajali interesnih dejavnosti (pevski zbor) in nekaterih dejavnosti razširjenega
programa (Igre brez meja, Igre z žogo). Obvestilo o izvajanju nemščine boste prejeli od učiteljice,
ki jo poučuje.



Prvi dan ponovnega pouka prinesejo učenci vse šolske potrebščine v šolo.



Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne
izposojajo.



Dnevi dejavnosti se bodo izvajali v šoli.



Informacije o delovanje šolske knjižnice vam bodo posredovali razredniki v naslednjem tednu.
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Prosimo vas, da se z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite tudi vse
pozitivne vidike. Pomembna je namreč tudi podporna psihološka priprava otroka, da se ne bo
vračal v šolo poln tesnobe, strahu in bo to zanj pomenilo nenehno (blago) obliko stresa.



Učiteljice in učitelji bodo prvi teden veliko časa namenili, skladno s priporočili Zavoda RS za šolstvo,
vzpostavitvi higienskega režima med učenci in navajanju nazaj na šolsko življenje in delo. Več časa
bodo namenile pogovoru z učenci, kako so preživeli ta čas, ko so bili doma. Snov, pridobljena pri
izobraževanju na daljavo, se bo ponovila in utrdila. Preverile bodo, kaj od vsebin, ki ste jih starši z
otrokom obravnavali doma, so si učenci zapomnili, kje so primanjkljaji.



Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo, oziroma po telefonu ali preko
videopovezav.

Ptuj, 25. 1. 2021
Zapis pripravila:
Jasna Brec,

Milan Fakin,

pomočnica ravnatelja

ravnatelj

