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Spoštovani starši! 

 

Kot ste že zasledili v medijih, se bo pouk v šolskem letu 2021/22 začel v skladu z modelom B za 

osnovne šole ( https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Modeli%20in%20priporocila_2021_22/ ) in 

aktualnimi ukrepi, ki jih bo sprejela Vlada RS Slovenije (trenutno so aktualni Uredba o izvajanju 

presajalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusomSARS-CoV-2, Uredba o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o izvajanju presajalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusomSARS-

CoV-2 in Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter 

visokem šolstvu, Odlok o začasnih ukrepih za zamanjšanje tveganja okužbe z virusom SARS-CoV - 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8241 ,   https://www.uradni-

list.si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf ,  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2248 ) ter 

priporočili NIJZ.  

Gre za model s popravki, katerega smo izvajali spomladi in z njim zaključili. 

 

Seznanjam vas s ključnimi ukrepi, ki veljajo v modelu B in ob trenutno veljavnih uredbah in odlokih: 

1. V šolo vstopajo le zdrave osebe, učenci, zaposleni in obiskovalci, katerim omejitve določa 

Vlada RS Slovenije. Trenutno je za vse obiskovalce z izjemo staršev otrok od 1. do 3. razreda  

potrebno izpolnjevanje pogoja PCT. Sklep aktiva ravnateljev MOL je, da vstop staršem z 

izjemo na podlagi vabil, ne bo dovoljen. Prihod in odhod učencev ter predčasen odhod 

učencev iz šole in podaljšanega bivanja bosta potekala na enak način kot ob koncu pouka v 

preteklem šolskem letu (odhod s klicem informatorja v oddelek oz . skupino).  

 

2. Odlok določa obvezno uporabo zaščitnih mask in razkuževanje rok . Mask ni potrebno 

uporabljati učencem do 5. razreda ko so v matičnih učilnicah in učencem pri pouku športa.  

 

3. V skupnih prostorih je med učenci različnih oddelkov potrebno vzdrževanje medosebne 

razdalje najmanj 1,5 metra. Enako velja za zunanje površine šole. 

 

4. Učenci posameznih razredov se ne mešajo med seboj, zato bo pouk potekal v matičnih 

učilnicah. Izjema bo izvajanje izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti in varstev ob 

možnosti zagotavljanja pogoja spoštovanja razdalje med učenci različnih oddelkov in drugih 

ukrepov. Učitelji se bodo za način izvedbe odločali v skladu z okoliščinami prostora in števila 

učencev različnih oddelkov v skupini.  
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V tem trenutku smo se odločili, da jutranje varstvo in podaljšano bivanje potekata v skladu 

z načrtovanjem, vendar ob upoštevanju vseh ukrepov. V nasprotnem primeru se varstva 

izvajajo v matičnih oddelkih. Ker za ta način izvajanja ni dovolj učiteljev, se ob odločitvi za ta 

način izvajanja ne bi več izvajalo podaljšanega bivanja za učence četrtih in petih razredov. 

 

5. Ker se učenci različnih oddelkov ne morejo srečevati, bo kosilo v jedilnici potekalo po 

določenem urniku, učenci ki imajo učilnice v pritličju, pa bodo obedovali v razredu. 

 

6. Uredba in odlok določata samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda. Učencu pripada pet 

hitrih antigenskih testov na mesec in jih prevzamejo/te  v lekarni s kartico zdravstvenega 

zavarovanja. NIJZ priporoča testiranje doma v nedeljo zvečer ali ponedeljek zjutraj . V 

primeru pozitivnega testa učenec ostane doma in stopi v kontakt z zdravnikom. 

Samotestiranje ni potrebno  v primeru če je učenec bolezen prebolel in od začetka 

simptomov ni preteklo več kot šest mesecev ali v primeru cepljenosti, če od vzpostavitve 

zaščite še ni poteklo devet mesecev. V prilogi vam pošiljam natančnejša navodila prejeta iz 

MIZŠ. 

 

 

Prav tako bo veljav aktualni hišni red ( https://sola-siska.si/wp-

content/uploads/2021/03/HI%C5%A0NI-RED-4.-marec-2021.pdf ) pripravljen za model B. Učenci, ki 

imajo pouk v prizidku vstopajo in izstopajo iz šole pri vhodu iz Mazijeve ulice, učenci, ki imajo pouk 

v starem poslopju, pa vstopajo in izstopajo skozi vhod na Gasilski cesti. 

 

O vseh spremembah, vas bomo sproti obveščali. 

 

Lep pozdrav 

Franci Hočevar, ravnatelj 
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