
PRIHOD V ŠOLO 1. IN 3. JUNIJA- navodila za učitelje, učence in starše 

Spoštovani učitelji, učenci in starši. 

V ponedeljek, 1. 6. 2020  se ponovno odprejo šolska vrata za učence od 4. in  5. razreda, dva dni 

kasneje pa še za učence od 6. do 8. razreda. Od ponedeljka dalje pouka na daljavo ne bo več, razen 

za tiste učence, ki imajo že dogovorjeno preverjanje, ocenjevanje, oddajo poročil. 

Pouk je obvezen za vse učence, omejitve zaradi zdravstveno rizičnih in ogroženih skupin ni več. 

V šolo prihajajo le zdravi učitelji in učenci, izjave o njihovem zdravstvenem stanju ob vstopu v šolo 

niso več potrebne. 

Pouk bo od ponedeljka, 1. 6. potekal po enakem urniku kot pred »korono« z naslednjimi 

prilagoditvami: 

1. Prihod v šolo bo časovno opredeljen po razredih (glej spodaj). Starši mlajše učence lahko 

pripeljete pred šolo in jih pred šolo tudi počakate ob polnih urah (12.00, 13.00, 14.00), če vaš 

otrok ne odhaja domov sam. 

2. Zaščitne maske niso več obvezne, zgolj priporočljive, učenci in učitelji jih lahko nosijo, če 

želijo. Prosimo, da jih zaradi varnosti nosijo le učenci na šolskih kombijih. Maske in rokavice 

so obvezne le za kuhinjsko osebje in čistilke, ki nosijo malico. Ostali higienski ukrepi ostajajo 

(pogosto umivanje rok z milom in toplo vodo, razkuževanje rok po potrebi, če v prostoru ni 

mila in tople vode). 

3. Učenci bodo imeli cel dan pouk v matični učilnici (glej spodaj). V manjše skupine se bodo 

delili le učenci 8. in 9. razreda zaradi različnih učiteljev. Te skupine se bodo izvajale le pri 

matematiki, slovenščini in angleščini. 

4. Izbirnih predmetov ne bomo izvajali. Te ure bodo namenjene dopolnilnemu pouku in učni 

pomoči za učence, ki na daljavo niso bili odzivni oziroma morajo popraviti negativne ocene. 

Izjemoma lahko pridobijo manjkajoče ocene tudi pri izbirnih predmetih, kar pa bodo 

individualno določili učitelji. 

5. Pouk gospodinjstva, tehnike in naravoslovnih predmetov bo potekal v matičnih učilnicah 

brez delitve v skupine do konca leta. Pri tehniki v 7. in 8. razredu bosta hkrati v učilnici oba 

učitelja. Bo pa lahko eden od učiteljev  s svojo skupino učencev urejal prenovljeni učilnici 

tehnike v kleti.  

6. Tudi pri pouku športa se učenci od 6. do 9. razreda ne bodo delili, s celim razredom bosta 

hkrati oba učitelja v učilnici ali na šolskem igrišču. 

7. Garderob ne bomo uporabljali, zato bodo imeli učenci obleko in čevlje v matični učilnici, kjer 

se bodo vsako jutro preobuli v copate. Tudi šolske potrebščine lahko puščajo v šoli ali jih po 

želji nesejo domov. Učenci 1.triade pa bodo imeli šolske torbe in potrebščine v šoli do konca 

šolskega leta. 

8. Malica bo za učence od 1. do 5. razreda ob 9.uri, za učence od 6. do 9. razreda pa ob 10 uri. 

Malico nosi kuhinjsko osebje in dve čistilki pred razred. Učitelj poskrbi za razkuževanje miz 

pred in po malici. Po končani malici se posoda odloži pred razred, kjer jo kuhinjsko osebje 

pobere. 

9. Kosilo bo potekalo po določenem urniku (glej spodaj), vsak razred bo imel določeno mizo v 

jedilnici. Ob menjavah skupin bodo čistilke poskrbele za razkuževanje miz. 

10. Prijave na prehrano veljajo tiste pred epidemijo, o spremembah ste starši dolžni obvestiti 

šolo, oziroma odjaviti obroke. 

11. Valeto bomo izvedli 15. junija, vendar z omejenim številom povabljenih (le starši). O 

podrobnostih boste še obveščeni. 

12. Jutranje varstvo bo potekalo v učilnicah v prizidku, kot pred »korono«.  

13. Varstvo vozačev bo v glavni stavbi v 1. nadstropju v učilnici 120. 



14. Prevozi s kombiji bodo potekali po enakem razporedu kot pred epidemijo (razpored je 

objavljen na spletni strani šole od začetka šolskega leta). Zaradi varnosti prosimo, da učenci 

vozači na kombiju nosijo maske.  

 

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

učence, ki niso v jutranjem varstvu in niso vozači. 

PRIHODI V ŠOLO: 

PRIZIDEK:  Ura GLAVNA STAVBA: Ura 
1. razred 8.00 4. razred 8.00 
2. razred 8.10 5. razred 8.00 
3. razred  8.15 6. razred  8.15 

  7. razred 8.15 
  8. razred* 8.30 
  9.razred* 8.30 

                                                                                             *Za učence 8. in 9. razreda bo prva ura 10 min krajša 

 

MATIČNE UČILNICE: 

Matične učilnice od 1. do 5. razreda so enake kot pred epidemijo. Učiteljica angleščine bo prihajala v 

matične učilnice. 

Matične učilnice od 6. do 9. razreda (zaradi lažje organizacije so matične učilnice drugačne kot prej): 

Oddelek Številka  
učilnice 

Nadstropje 
glavne stavbe 

6. A 306 3. 

6. B 305 3. 

7.A 205 2. 

7.B 202 2. 

8.A       304 3. 

8.B 303 3. 

8.r       (skupine)* 302  3. 

8.r       (skupine)* 404 4. 

9.A        204 2. 

9.B        206 2. 

9.r       (skupine)* 203 2. 
*Za učence 8. in 9. razreda bo delitev v skupine pri SLJ, MAT, TJA enaka kot prej (učitelj pospremi učence v dodatno učilnico) 

URNIK KOSIL (le za naročene učence, drugi učenci ne morejo vstopati v jedilnico): 

Ura Razred  
11.40 1. in 2. razred 
12.10 3.razred in učenci PS, ki imajo 4 ure pouka 
12.30 4. in 5. razred 
12.50 6. - 9. razred 

 

Veselim se, da se spet vidimo in skupaj zaključimo to šolsko leto. 

 

Simona Kralj, ravnateljica 


