
Priprava na ponovno izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v šolah in 

vprašalnik za starše 1. triade 

 

 

 
Učenke in učenci, spoštovani starši. 

 

Vlada Republike Slovenije je podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-
19. Tako v tednu od 30. 11. do 4. 12. 2020 pouk še poteka na daljavo. V kolikor bomo »pridni« 
in bomo v čim večji možni meri upoštevali vse ukrepe za zajezitev epidemije, bomo morda v 
ponedeljek, 7. 12. 2020 prestopili šolski prag. V šolo naj bi prišli učenci 1. triade. Našega 
ponovnega snidenja se že vsi zelo veselimo. 

S strani MIZŠ smo prejeli navodila s priporočili in protokolom dela v šoli. Priporočajo, da se 
učenci iz različnih oddelkov ne združujejo. Tudi v JV in OPB.  

JUTRANJE VARSTVO: Pod zgoraj navedenimi pogoji bomo JV, od 6.00 do 7.30, težko 
organizirali v obliki, da ne bi prihajalo do združevanja in mešanja otrok, zato vas naprošamo, 
da vaš otrok prihaja v šolo tik pred pričetkom dejavnosti oz. pouka, med 7.30 in 8.20. 

VOZAČI: Za vozače bodo organizirani šolski prevozi (kombi, avtobus). V kombiju in avtobusu 
bodo otroci morali sedeti cik-cak ter nositi zaščitne maske. Termine šolskih prevozov vam 
bomo posredovali takoj, ko jih pridobimo s strani prevoznika Nomago. Potrudili se bomo, da 
učenci ne bodo v šoli prezgodaj oz. predolgo. Žal pa vse ni odvisno samo od nas. Ministrstvo 
predlaga, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite starši z lastnim 
prevozom. 

OPB: Prijavljeni učenci bodo vključeni v OPB, kjer bomo v največji možni meri zagotovili, da 
med učenci ne bo prihajalo do mešanja skupin/oddelkov. 

ŠOLSKA PREHRANA: V šoli bomo pripravljali vse obroke, ki jih šola ponuja (zajtrk ob 7.00, 
malico, kosilo, popoldanska malica). 

INTERESNE DEJAVNOSTI: Interesnih dejavnosti ne bomo izvajali kot smo jih do sedaj. Nekaj 
jih bomo organizirali v času predure, zgolj v matični učilnici oddelka. 

V šolo prihajajo le zdravi otroci. Še naprej bomo skrbeli za izvajanje vseh osnovnih 
preventivnih ukrepov, ki smo jih že vajeni. Učenci bodo na hodnikih in skupnih prostorih 
morali nositi zaščitne maske. Le v matični skupini to ne bo potrebno. 



Vprašalnik s podatki, najdete ga spodaj pod obvestilom, posredujte razredničarki na njen e-
naslov, najkasneje do srede, 2. 12. 2020 do 10. ure. Podatki nam bodo usmeritev za prihod 
učencev v šolo, v ponedeljek 7. 12. ali 14. 12. 2020. O morebitnih posebnostih in spremembah 
sproti obveščajte razredničarko vašega otroka. 

 

Z lepimi pozdravi! 

Ravnateljica, Valentina Gerjevič 

 

 

 

VPRAŠALNIK S PODATKI 

 

Spoštovani starši! 

Vaši razredničarki pošljite naslednje podatke (do srede, do 10. ure): 

Moj otrok _______________________________________ (ime in priimek), je učenec 

____________ (razred in oddelek). 

V šolo bo prihajal (obkrožite):      med 7.00 in 7.30     med 7.30 in 8.20        pred 7.00 ob _____ 

Domov bo odšel (obkrožite):      takoj po pouku oz. kosilu          s šolskim prevozom 

Vključen bo v OPB :       DA      NE     (obkrožite)   

Ura odhoda iz OPB:       13.30         14.20           15.10             16.00 

Iz šole/OPB bo odšel (obkrožite):         sam              v spremstvu staršev/skrbnikov   

 

OPOMBE (napišite morebitne posebnosti): 

___________________________________________________________________________ 

 

Podpis staršev: __________________ 


