
PRIHOD V ŠOLO-NAVODILA STARŠEM 

Spoštovani starši. 

V ponedeljek, 18. 5. se ponovno odprejo šolska vrata za učence od 1. do 3. razreda. Zaradi 

zagotavljanja varnosti pred okužbo z virusom COVID-19 vam posredujem osnovna navodila in 

varnostne ukrepe. 

Prvi dan morate s seboj obvezno prinesti Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki ste jo prejeli 

po e-pošti (tudi, če ste jo že poslali po mailu razredničarki). Če izjave ne morete natisniti sami, boste 

izvod dobili pred šolo, ko pripeljete otroka in jo izpolnili pred vstopom vašega otroka v šolo. Brez 

podpisane izjave, da je vaš otrok zdrav, ga ne smemo sprejeti v šolo. 

Vstop v šolo je dovoljen le zaposlenim in učencem. Zato smo pripravili urnik vstopanja v šolo. 

Prosimo vas, da se držite dogovorjenih ur vstopanja otrok v šolo in iz nje domov. 

1. Jutranje varstvo bo potekalo za: 

Od 6.10 do 7.10 za vse učence od 1.-3.r v prizidku učilnica 6 

Od 7.10 do 8.10 za 1.razred v prizidku, učilnica 6 

Od 7.10 do 8.10 za 2.razred v glavni stavbi, učilnica 120 

Od 7.10 do 8.10 za 3.razred v glavni stavbi, učilnica 202 

 

Dežurni učitelj bo pred prizidkom in glavno stavbo sprejemal otroke, ki so v jutranjem varstvu 

ali pridejo v šolo s kombijem in jih usmeril v učilnico. 

 

2. Prihod v šolo za ostale učence, ki niso v JV: 

Ob 8.10 1.razred v prizidek, učilnica 6 

Ob 8.00 2. razred v glavno stavbo, učilnica 120 

Ob 8.15 3. razred v glavno stavbo, učilnica 202 

Pred prizidkom in glavno stavbo bo učence pričakal učitelj, ki jih bo pospremil v šolo, zato 

pričakujemo, da boste starši točni. 

 

3. Pouk: V skladu z navodili MIZŠ in priporočili NJIZ bo pouk potekal v manjših skupinah v 

prizidku in glavni stavbi (1. in 2. nadstropje). Skupine smo oblikovali na osnovi podatkov 

odhajanja domov iz podaljšanega bivanja, zato učencev v skupinah ne bomo mogli menjati. 

Učitelji se bodo v skupinah menjali, vsi učenci bodo vsaj eno uro na dan imeli svojo 

razredničarko. Sezname otrok po skupinah  in urnike boste prejeli starši posameznih razredov 

v ločenem mailu preko e-asistenta in po e-pošti.  

 

Skupine, učitelji  in učilnice: 

1.a razred,  1. skupina / Kržišnik, Tomažič, Truden/ prizidek, učilnica 4 

1.b razred, 2. skupina / Rudolf, Tomažič, Truden / prizidek, učilnica 20 

1. a+b razred, 3.skupina / Tomažič, Kržišnik, Rudolf, Truden / prizidek, učilnica 8 

 

2. a razred, 1.skupina / Macura, Hrvatin, Truden / glavna stavba, učilnica 118 

2. a razred, 2.skupina / Hrvatin, Macura, Truden / glavna stavba, učilnica 119 

2. b razred, 3.skupina / Korez, Konjajeva, Truden / glavna stavba, učilnica 121 

2. b razred, 4.skupina / Konjajeva, Korez, Truden / glavna stavba, učilnica 122 

 

3. a razred, 1.skupina / Skodlar, Kuntner, Truden / glavna stavba, učilnica 203 

3. b razred, 2.skupina / Boštjančič, Kuntner, Truden / glavna stavba, učilnica 204 

3. a+b razred, 3.skupina / Kuntner, Skodlar, Truden / glavna stavba, učilnica 205 



4. Podaljšano bivanje: V skladu z zadnjo okrožnico MIZŠ, je v OPB možno združevanje otrok iz 

različnih skupin, z največ 15 učenci v skupini. Ker vstop v šolo staršem ni dovoljen, bo 

učiteljica pripeljala otroke pred šlo, kjer jih boste prevzeli starši, zato smo določili polne ure, 

ko boste otroka lahko prevzeli. Prosimo vas, da se, glede na uro, ki ste jo predlagali v 

vprašalniku, prilagodite določenim uram.  

Pričakujemo, da se držite predlaganih ur in jih ne menjate, ker smo skupine razdelili na osnovi 

vaših želja in potreb. Če vaš otrok ni v OPB, ga bodo učiteljice po pouku tudi pripeljale pred 

šolo. 

Ure prevzema otrok pred šolo: 

OB 12.00 ali 12.45,  če otrok ni v OPB (ura bo razvidna iz priloženega urnika) 

OB 13.00, če je otrok v OPB (po vaših željah do 13.00 ure) 

Ob 14.00, če je otrok v OPB (po vaših željah do 14.00 ure) 

Ob 15.00, če je otrok v OPB (po vaših željah do 15.00 ure) 

Ob 16.00, če je otrok v OPB (po vaših željah do 16.00 ure) 

 

5. Pripomočki za pouk: Učenci prinesejo prvi dan (18. 5.) s seboj šolsko torbo z vsemu učbeniki, 

DZ, zvezki,  potrebščinami in copati. Torba z vsemi potrebščinami ostane v šoli do konca 

šolskega leta oziroma do preklica. Garderobe ne bomo uporabljali, učenci bodo imeli oblačila 

in torbo v učilnici na stolu zraven svoje klopi. Prinašanje igrač od doma ni dovoljeno, zaradi 

nevarnosti prenašanja okužbe.  

Starši ste v času pouka na daljavo dovolj delali z učenci, zato vam čez vikende pregledovanja 

šolskega dela ne bo potrebno opravljati. 

 

V upanju, da se kmalu vrnejo v šole vsi učenci, vas lepo pozdravljam 

 

Simona Kralj, ravnateljica 

 

 

 

 

 

 


