
OBVESTILO STARŠEM 
1. HIGIENSKA PRIPOROČILA IN ZDRAVJE 

Starši bodite pozorni, da pošljete v šolo le zdrave otroke. V primeru bolezni v družini se 
posvetujte z zdravnikom. Morebitne odsotnosti in vzroke redno sporočajte razrednikom. 
Na šoli  bomo upoštevali vse že do sedaj sprejete ukrepe po Načrtu pripravljenosti na 
koronavirus; torej predvsem temeljito zračenje prostorov po  vsaki uri ali med uro (takrat 
učence umaknemo na hodnik ali v prosto učilnico), pogostejše umivanje rok, upoštevanje 
medsebojne razdalje, opozarjanje na higieno. 
Vsi zaposleni bodo ves čas nosili maske, učenci pa kadar se nahajajo v skupnih prostorih, 
toaletnih prostorih, obvezno na prevozih.  

2. PRIHOD, ODHOD 
Učenci vstopajo in izstopajo v šolo na medsebojni razdalji.  
Matična šola: učenci 1. razreda vstopajo pri vratih kabineta 1. razred;  učenci 2. in 3. razreda 
pri glavnem vhodu in takoj odidejo v matične učilnice, pred katerimi se preobujejo. 
Podružnična šola: učenci vstopajo na glavnem vhodu, se preobujejo na označenih mestih in 
vstopijo v svojo matično učilnico. 
Starši v šolski prostor ne vstopajo. Izjemoma po predhodni najavi in v skladu s preventivnimi 
higienskimi ukrepi. 
Učenci se pred in po pouku ne zadržujejo pred šolo oz. v okolici šole.  
Učenci, ki so se prijavili na prevoz, počakajo do odhoda v učilnicah.  
V primeru druge ure odhoda ali drugega načina odhoda iz šole, kot ste najavili,  naj ima 
učenec informacije zapisane v beležki. 
Učenci posameznega razreda odhajajo iz opb v skladu z dogovorom učiteljev opb. 

3. POUK 
Pouk bomo izvajali ločeno po oddelkih, torej brez mešanja tako v jutranjem varstvu kot 
podaljšanem bivanju. Učenci se bodo ves čas nahajali v matičnih učilnicah. Zato bodo 
nekateri učenci v drugi skupini podaljšanega bivanja. 
Poleg pouka športa bomo vsakodnevno poskrbeli za minute za zdravje. 
Potrudili se bomo, da bo prehod učencev v šolske prostore prijeten. 

4. RAZREDNIKI 1.TRIADE 
Informacije glede potrebščin in druga pojasnila vam bodo do pričetka pouka poslali tudi 
razredniki. 
 


