
PRIHOD V ŠOLO 15. 2. 2021- navodila za učitelje, učence in starše 

Spoštovani učitelji, učenci in starši. 

V ponedeljek, 15. 2. 2021 se ponovno odprejo šolska vrata za učence od 4. in  9. razreda. 

Pouk je obvezen za vse učence, učenci, ki sodijo v zdravstveno rizične skupine, pa morajo šoli 

predložiti zdravniško potrdilo, da pouka ne morejo obiskovati. 

V šolo prihajajo le zdravi učenci, učitelji bodo 1x tedensko testirani. 

Pouk bo od ponedeljka potekal s prilagoditvami po prilagojenem urniku, ki bo v e-asistentu 

objavljen najkasneje v nedeljo, 14. 2. 2021. 

1. Prihod v šolo bo časovno opredeljen po razredih (glej razpored spodaj). 

Za učence 1.triade poteka pouk , jutranje varstvo in podaljšano bivanje enako kot zadnja dva 

tedna. 

2. Zaščitne maske učenci uporabljajo ves čas, razen ko so v matični učilnici (v mehurčku). Za 

učitelje se maske priporočajo ves čas, tudi v 1.triletju. Maske pa so na šolskem kombiju 

obvezne za vse. Ostali higienski ukrepi ostajajo (pogosto umivanje rok z milom in toplo vodo, 

razkuževanje rok po potrebi, če v prostoru ni mila in tople vode). Učilnice in šolski prostori se 

temeljito prezračijo po vsaki šolski uri, zato svetujemo dodatno toplo oblačilo za učence. 

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

delili le učenci 8. razreda, ker se oddelka v skupini ne mešata. Te skupine se bodo izvajale pri 

matematiki, slovenščini in angleščini. Specializirane učilnice se bodo uporabljale le po 

potrebi, ko pouka v matični učilnici ne bo mogoče izvajati in bo možno učilnice med 

»mehurčki« ustrezno razkužiti in prezračiti. Pouk športa se bo izvajal znotraj istega oddelka v 

telovadnici s temeljitim razkuževanjem med posameznimi učnimi urami. 

4. Izbirnih predmetov v prvem tednu do počitnic ne bomo izvajali. Po počitnicah, pa jih bomo 

izvajali prilagojeno, glede na število učencev pri posameznih predmetih in posebnosti pri 

posameznem predmetu. O tem boste pravočasno obveščeni. 

5. Podaljšano bivanje za učence 5.razreda bo organizirano za res nujne utemeljene primere, saj 

mešanje skupin ni dovoljeno. Te potrebe zbirajo razredničarke. 

6. Garderobe bomo uporabljali le v glavni stavbi, v prizidku pa še vedno ne. 

7. Malico bo za učence od 1. do 5. razreda v razrede prineslo kuhinjsko osebje,  za učence od 6. 

do 9. razreda pa dežurni učenci.. Po končani malici se posoda odloži pred razred (1. do 5.), 

kjer jo kuhinjsko osebje pobere. Dežurni učenci od 6. do 9. razreda pa posodo odnesejo nazaj 

v kuhinjo. Pri tem dežurni učenci uporabljajo zaščitno masko in skrbijo za ustrezno razdaljo. 

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

jedilnici. Dežurni učitelj učencem deli jedilni pribor. Ob menjavah skupin bodo čistilke 

poskrbele za razkuževanje miz. 

9. Varstvo vozačev bo v glavni stavbi v 1. avli za vozače 6. in 7. razreda (določeni kotički za 

posamezni oddelek). Vozači 4. in 5. razreda gredo takoj v matično učilnico. Za vozače 8. in 9. 

razreda pa bodo določeni kotički v 2. avli. 

10. Prevozi s kombiji bodo potekali po prilagojenem voznem redu glede na nujne potrebe, ko 

starši ne morejo pripeljati otrok v šolo oziroma učenci ne morejo priti peš. Največje število 

otrok v kombiju je 14. Razpored prevozov bo na spletni strani objavljen najkasneje v nedeljo 

in bo staršem poslan tudi po e-pošti. 

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: Enako kot prejšnji teden  vstopajo direktno v učilnico z igrišča. 

GLAVNA STAVBA: 
  4. razred 8.00 
  5. razred 8.00 
  6. razred  8.10 

  7. razred 8.10 
  8. razred 8.20 
  9.razred 8.20 

 * Učence pred šolo sprejme učitelj, ki ima prvo šolsko uro in jih pospremi v učilnico.                                             

MATIČNE UČILNICE: 

Matične učilnice od 1. do 5. razreda so enake kot vedno. 

Matične učilnice od 6. do 9. razreda pa so spremenjene. 

Oddelek Številka  
učilnice 

Nadstropje 
glavne stavbe 

6. A 306 3. 

6. B 305 3. 

7.A 303 3. 

7.B 302 3. 

8.A       304 3. 

8.A (skupine)* 206 2. 

8.B 202 2. 

8.B (skupine)* 203 2. 

9.A        205 2. 

9.B        204 2. 
*Za učence 8. 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): 

RAZRED URA 

1. a 11.30 

1. b 11.35 

2. a 11.40 

2. b 11.45 

3. a in PS, ki imajo 4 ure 12.10 

3. b 12.15 

4. a 12.30 

4. b 12.35 

5. a 12.40 

5. b 12.45 

6. 13.10 

7. 12.55 

8. 13.15 

9. 12.50 

  
Veselim se, da se spet vidimo in verjamem, da skupaj ostanemo do konca šolskega leta. Način dela in 

organizacijo pouka bomo po potrebi tedensko prilagajali vladnim odlokom. 

Simona Kralj, ravnateljica 


