
OBVESTILO OB PRIHODU UČENCEV V ŠOLO  

 

V torek, 9. 2. 2021, se za učence prve triade prav zares odpirajo vrata naše šole. Ob tem bi vas radi spomnili 

na določena pravila in dogovore.  

1. V šolo prihajajo samo zdravi učenci (brez naslednjih simptomov: povišana telesna temperatura, kašelj, 

glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska). 

2. Ob prihodu v šolo si je potrebno razkužiti roke in nadeti masko. Maska je tudi za učence obvezna izven 

matičnega razreda. Svetujemo vam, naj ima učenec s seboj tudi primerno vrečko, kamor bo masko 

lahko odložil. 

3. Učenci naj imajo s seboj toplo oblačilo (dodatno jopico) zaradi pogostega zračenja učilnic. 

4. Jutranje varstvo poteka normalno po urniku od 6.45 naprej. 

5. Učenci, ki niso vključeni v JV, prihajajo v šolo od 7.45. Učenci 1. a razreda od 7.45 dalje prihajajo v 

šolo skozi zadnji vhod (atrij). 

6. Šola ostaja zaprta za obiskovalce, zato starši pospremite otroka do šolskih vrat. 

7. Kosilo bo organizirano po ustaljenem urniku. Ne pozabite na ključke, če so jih učenci prinesli domov. 

8. Starši odjave obrokov (malica, kosil in popoldanske malice) odjavljate sami. 

9. Učenci, ki niso vključeni v podaljšano bivanje in kosijo v šoli, gredo domov takoj po kosilu. 

10. Učenci, ki niso v podaljšanem bivanju in ne kosijo v šoli, šolo zapustijo takoj po končanem pouku. 

V kolikor učenec odhaja iz šole v spremstvu odrasle osebe, vas prosimo, da natančno spremljate urnik 

razreda in učenca počakate pred šolo. 

11. Podaljšano bivanje bo organizirano kot do sedaj. 

12. Starši prihajate po otroke v podaljšano bivanje po naslednjem razporedu: 1. razred skozi atrij, 2. in 

3. razred pri glavnem vhodu. 

13. Učenci naj bi odhajali iz podaljšanega bivanja ob naslednjih urah: 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 in 

naprej.  

14. Interesnih dejavnosti zaenkrat še ne bo.  

15. Šolski prevoz bo potekal kot običajno. Med učenci mora biti en prost sedež in diagonalni zamik »cik-

cak razporeditev«. Učenci si morajo pred vstopom v avtobus/kombi razkužiti roke, med vožnjo pa 

morajo nositi masko. 

16. V primeru odsotnosti učenca bo povzetek dneva objavljen v spletni učilnici. 

 

Zaradi lažje organizacije dela vas prosimo, da razredničarki do sobote, 6. 2. 2021, do 14. ure sporočite 

naslednje:  

1. Ali bo učenec, ki je vpisan v podaljšano bivanje, od 9. 2. 2021 dalje tudi obiskoval podaljšano bivanje 

in do katere ure? 

 

 

ravnateljica  

mag. Ana Košuta Skok 

 

 


