
OBVESTILO ZA STARŠE 
 

Na osnovi odloka Vlade RS se v torek, 26. 1. 2021 v šolo 

vračajo učenci 1., 2. in 3. razreda. Ob tem poudarjamo, 

da se v šolo vračajo le zdravi učenci (brez enega ali več 

naštetih simptomov oz. znakov kot so: povišana telesna 

temperatura, nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, 

težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, 

slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja ali okusa, 

neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi 

kot v težji obliki).  

 

Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje.  

 

• Pouk bo organiziran v enotnih skupinah – oddelkih (npr. 1.a, 1.b …). »Mehurček« je 

oddelek. 

• Pouk bo potekal po urniku, izveden bo v celoti. 

• Oddelki ne prehajajo iz prostora v prostor in se ne združujejo.   

• Jutranje varstvo je namenjeno le za učence 1. razredov v izrednih situacijah, ko varstva 

otroka ni mogoče zagotoviti doma.  

• Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se izvajajo znotraj oddelka v istem 

prostoru.  

• Skupine OPB se ne mešajo. 

• Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru istega oddelka.  

• Individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč, ki jo lahko nudijo tudi 

mobilne učiteljice/učitelji se za učenke/učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v šoli ob 

upoštevanju vseh higienskih ukrepov. 

 

 

PRIHOD DO ŠOLE 

 

Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in iz nje, je 

organiziran šolski prevoz: (preberi: Prevozi šolarjev 

Priporočila NIJZ) prevoz v šolo po ustaljenem voznem 

redu, prevoz iz šole le prvi ob 13.30 uri.  

Učenci, ki ne koristijo javnega-šolskega prevoza, 

prihajajo v šolo največ 10 min pred pričetkom pouka. 

Priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo 

kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev 

(brez združevanja učencev). 

 

 

VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED 

 

Ob vstopu v šolo si učenci razkužijo roke in nadenejo masko, ki jo lahko snamejo le v 

matični učilnici. 

• Učenci vstopajo v šolo skozi vhod št. 1 na severni strani šole (skozi glavni vhod na 

vzhodni strani šole je vstop prepovedan). Na obeh podružničnih šolah vstopajo na 



glavni vhod. Vstopajo posamično. Pomikajo se po označeni poti in ohranjajo 

medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m.  

• Starši ne vstopajo v šolski prostor. 

• V času prihodov v šolo in odhodov iz šole je pri vhodu odrasla oseba - dežurni učitelj, 

ki usmerja učence in skrbi da se ukrepi izvajajo. 

• Po hodnikih, v sanitarijah in garderobi so talne označbe za vzdrževanje želene 1,5 m 

medsebojne razdalje. 

• Tudi v času odmorov za upoštevanje le-teh skrbijo dežurni učitelji ter ostali strokovni 

delavci šole. 

• Pouk se bo izvajal v učilnici posameznega oddelka. Predvideni razpoložljivi sedeži bodi 

imensko označeni. 

• Učenci s sabo prinesejo šolske potrebščine, šolske copate (če jih nimajo v šoli), vodo 

v plastenkah, dodatna oblačila (jopica …), saj se bo prostore pogosto prezračevalo. 

• Pravila ravnanja v šoli v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID-19 (npr. glede 

lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po 

označenih koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, vzdrževanja medsebojne 

razdalje pri tem, neposojanja stvari, ravnanju v garderobi, režim pri obiskovanju 

sanitarij, glede malice, kosila …) bodo učencem predstavili razredniki. 

 

 

ZAPUŠČANJE ŠOLSKIH PROSTOROV 

 

Po končanem pouku oz. podaljšanem bivanju učence, ki ne bodo uporabljali šolskega prevoza 

(do katerega jih spremlja dežurni učitelj), prevzamejo starši pred vhodom v šolo.  

 

 

UČILNICA 

 

Vsak dan pred začetkom pouka in med odmori se učilnice temeljito prezračijo. 

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko 

kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za 

enkratno uporabo in razkužilom. 

V vsaki učilnici so: 

• umivalnik in milo, 

• papirnate brisačke za enkratno uporabo 

• razkužilo za roke, 

• dezinfekcijsko sredstvo, 

• izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi. 

 

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učitelj 

je ves čas prisoten v razredu. 

 

 

ODMORI IN ŠOLSKA PREHRANA 

 

Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic. V odmoru po vsaki 

uri se prostor intenzivno prezrači, učenci pa opravijo nekaj telesnih vaj.  

Malico bodo učenci opravili v razredu, hrano bo razdelil učitelj ali dežurna oseba, ki si pred 

razdeljevanjem umije roke, od klopi do klopi. 



Kosilo bodo učenci po določenem urniku za posamezni oddelek opravili v jedilnici. 

 

 

SANITARIJE 

 

Okna sanitarij so odprta (prilagoditev na vreme). V sanitarijah so talne označbe za 

zagotavljanje primerne medsebojne razdalje. Vrata učenci po možnosti odpirajo s komolcem 

oz. s pomočjo čiste papirnate brisače. V sanitarijah so vedno na voljo milo in papirnate brisače. 

 

Razredniki učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah. 

  

 

HIGIENA ROK 

 

Nasvet za umivanje rok bo izobešen v vseh učilnicah, sanitarijah ter na šolskih monitorjih. 

Razredniki in učitelji bodo učence seznanili s pravilnim potekom umivanja rok. 

Infografika se nahaja na povezavi: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_splosna-javnost.pdf  

Podajalniki razkužil/razkužila za roke so nameščena na več 

dostopnih mestih šole. Na več vidnih mestih so izobešene 

infografike s splošnimi higienskimi ukrepi. 

 

Starši naj ne bi vstopali v šolo. Ob izrednih primerih vstopajo 

kot zunanji obiskovalci in morajo imeti ob vstopu v šolo 

zaščitno masko. Ob vhodu bo nastavljeno razkužilo, kjer si 

razkužite roke. 

 

Starše naprošamo, da pripravite otroka na vstop v šolo, mu 

preberete ta navodila in se s pozitivno naravnanostjo odzivate 

na nastalo situacijo. 

 

Ostanimo zdravi in upoštevajmo ukrepe! 

 

Vodstvo šole 

 

 

 

Priporočljive povezave: 

• https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje 

• https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-

sproscanja-ukrepov 

 

Prevozi šolarjev:   

• https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi_final.pdf 
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