Organizacija pouka v času gradnje
Spoštovani,
pričetek projekta adaptacije šole pomeni, da bo izvajalec v drugi polovici novembra skladno s
terminskim načrtom pričel s pripravljalnimi deli za rušitev dela prostorov šole. Z deli pa naj bi
končal v 450 dneh, do 13. 1. 2023.
Večina šolskih prostorov po rušenju dela šole, ostaja. Pouk se bo v večini učilnic nadaljeval, z
izjemo treh učilnic, dveh kabinetov in prostorov za športno vadbo. Pridobili smo nadomestne
prostore, nekaj sprememb pa smo izvedli znotraj šolske stavbe.
Spremembe pri pouku športne vzgoje
Zaradi gradnje nove telovadnice se bo športna vzgoja v času gradnje prizidka izvajala
prilagojeno po vsebini in kraju.
Učenci od 1. do 5. razreda bodo imeli športno vzgojo večinoma v telovadnici vrtca. Tja bodo
odšli v spremstvu razrednika v copatih ob lepem vremenu in preobuti v primeru mokrih tal.
Učence bomo prosili, da ne bodo preglasni, saj bodo v sosednjih prostorih malčki vrtca.
Učenci od 6. razreda dalje bodo imeli večinoma športno vzgojo v kulturnem domu, kamor
bodo prihajali in odhajali v spremstvu učiteljev. Preobuti bodo počakali učitelja športne
vzgoje pred razredom ali pri garderobnih omaricah (tisti, ki imajo tam obutev), od tam pa
odšli na vadbo skupaj z učiteljema športne vzgoje. S seboj naj imajo oblačila za športno
vzgojo in copate. V kulturnem domu smo gostitelji, zato bomo še posebej opozarjali učence
da prostore in športne rekvizite uporabljajo skrbno. Nazaj v šolo učence zopet pospremijo
učitelji in učenci se takoj vrnejo k pouku v matično učilnico.
Nekateri oddelki bodo občasno koristili za vadbo tudi šolsko dvorišče in šolsko avlo.
Starši se z otroki dodatno pogovorite o upoštevanju navodil učiteljev, o tem, da naj pazijo na
varnost na poti in med vadbo.
Spremembe izvedbe pouka za 2 oddelka, 1 skupino in pouk tehnike
Učenci oddelka 9. c bodo imeli v času gradnje matično učilnico v učilnici št. 14. Učna skupina
iz uč. 14 pa bo imela pouk v šolski knjižnici. Učenci bodo učitelja počakali pred knjižnico in
skupaj z njim vstopili v prostor in ne sami.
Občina Moravče nam je ponudila še dodatni nadomestni prostor za pouk. Ta bo potekal za
4. b oddelek nad knjižnico, sedanja sejna soba.
Za približno mesec dni bo zaradi prenove in rekonstrukcije kuhinje, ki je v delu ob tehnični
delavnici, prilagojen tudi pouk tehnike in izbirnih predmetov iz tega področja. Vse dejavnosti
in pouk tehnike bo potekal v dogovoru z učitelji tehnike.
Na Svetu staršev je 21.10.2021 na vprašanja staršev v zvezi s projektom odgovarjal tudi
predstavnik občine, g. Ivan Kenda.

Obvestilo bomo dopolnjevali skladno z dogovori z investitorjem, projektantom, varnostnim
inženirjem, izvajalci, starši.
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