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Informacije in navodila staršem učencev prve triade ob vrnitvi 

učencev v šolo dne 18. 5. 2020 

 

Spoštovani starši! 

 

Pošiljam vam še nekaj napotkov in informacij za čas vrnitve vaših otrok v šole. 

1. 9 razredov učencev smo razdelili v 14 manjših heterogenih skupin, ki 

štejejo med 12 in 15 učenci. Učiteljice, nosilke skupin, vas bodo danes 

obvestile v katerem razredu bo potekal pouk za vašega otroka. 

Starše 2. razredov obveščam, da bo učiteljico Lucijo Plejić zamenjala 

druga učiteljica. Imena vam še ne morem sporočiti, saj izbor še ni 

zaključen. V nekaterih skupinah se bodo izvajale menjave učiteljev pri 

različnih predmetih, saj bodo pri izvedbi pouka pomagali tudi učitelji 

podaljšanega bivanja. 

 

2. Tisti, ki še niste podali izjave staršev o zdravju otroka (priloga prejšnjih 

navodil), ta nujno oddate pred prihodom učenca oz. jo lahko učenec 

prinese s seboj. Če izjave ne morete natisniti, jo lahko zjutraj dobite pri 

informatorju na vhodu in jo izpolnite. 

 

 

3. Učenci prvi dan, 18. 5., prinesejo s seboj vse potrebščine, ki ostanejo v 

šoli. 

 

4. V šoli bosta odprta dva vhoda. Vhod v starem delu, ki se ga uporablja 

redno in vhod v vezni hodnik iz Mazijeve ulice. Učiteljice vas bodo 

obvestile tudi, kateri vhod uporablja skupina v kateri je vaš otrok.  

 



 

5. Staršem vstop v šolo ne bo dovoljen. Pri vsakem vhodu bo ves dan 

dežuren informator. Če boste izjemoma želeli prevzeti učenca pred 

zaključkom pouka ali podaljšanega bivanja, se boste obrnili na 

informatorja, ki vam bo pomagal. 

 

6. Učenci bodo v šolo vstopali posamično in pazili na medsebojno razdaljo. 

V pomoč jim bodo oznake na tleh.  

 

7. Ker smo včeraj dobili informacijo, da lahko učence pri izvajanju 

razširjenega programa (JV, PB) združujemo, bomo realizirali tudi jutranje 

varstvo in dežurno varstvo, vendar le za omejeno število učencev. To 

pomeni, da bomo JV in DV izvajali le za učence, ki to nujno potrebujejo in 

so potrebo že ali še bodo izrazili in utemeljili razredničarki. Jutranje 

varstvo in dežurno varstvo se bosta izvajala v pritlični učilnici pri glavnem 

vhodu desno, dežurno varstvo tudi zunaj na igrišču. 

 

 

8. Spremembe pri šolski prehrani starši sporočate po običajni poti.  Za 

učence, ki se v šolo ne vrnejo in ste o tem obvestili razrednike, smo 

odjavo že izvedli. 

 

9. V šoli bomo dolžni izvajati higienske ukrepe v skladu z navodili NIJZ. Ti 

bodo imeli vpliv predvsem na medsebojne stike, uporabo učil, gibanje po 

šoli in organizacijo prehrane. Prosimo za razumevanje.  

 

Datum: 15. 5. 2020 

 

        Franci Hočevar, ravnatelj 

 

 

 

 

 


