
OBVESTILO STARŠEM PRED PONOVNIM PRIHODOM V ŠOLO 

Spoštovani starši! 

Posredujemo vam najpomembnejše informacije pred ponovnim prihodom učencev v šolo.  

Za učence 9. razreda se bo pouk v šoli ponovno začel v ponedeljek, 25. 5. 2020. Začetek pouka 

je kot običajno, ob 7.45. Prosimo vas, naj učenci v šolo ne prihajajo pred 7. 15, če je le možno. 

Učenci bodo razdeljeni v manjše učne skupine, pouk bo potekal po prilagojenem tedenskem 

urniku v učilnicah na 5. hodniku, del pouka pa bo potekal tudi na prostem. Urnik za vašega 

otroka za prvi teden je v prilogi tega obvestila. Izvajal se bo tudi pouk obveznih izbirnih 

predmetov, in sicer večinoma po običajnem urniku, razen v ponedeljek, 25. maja. O 

morebitnih ostalih  spremembah bodo učenci obveščeni v šoli. 

Učenci šolske potrebščine po urniku nosijo s seboj. Prosimo vas, da poskrbite, da se le-te doma 

ustrezno razkužijo oz. odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi 

domačimi potrebščinami in predmeti. S seboj naj imajo tudi plastenko ali bidon za vodo 

(učenec bo vodo lahko dotočil v šoli), ki jo vsak dan odnesejo domov oprat in razkužit. 

Po priporočilih NIJZ učenci 9. razreda v šolskih prostorih nosijo zaščitne maske, in sicer samo 

na hodnikih in v avli šole. Med poukom in v času malice v učilnicah ter pri kosilu v jedilnici 

mask ne nosijo. Zaščitne maske bo priskrbela šola, učenci jih bodo dobili vsako jutro pred 

vstopom v šolo. 

Učenci se v šoli ne bodo preobuvali v šolske copate, svoja vrhnja oblačila bodo odložili na za 

to označena mesta na 4. hodniku. Zaradi lažjega izvajanja ur športa naj bodo učenci ob dnevih, 

ko imajo na urniku šport, primerno oblečeni v športna oblačila ali udobna vsakodnevna 

oblačila, ki omogočajo sproščeno gibanje. 

Šolski avtobusi bodo vozili po voznem redu, ki je veljal do začetka epidemije. Učenci 9. razreda 

bodo na šolskih avtobusih morali nositi svoje zaščitne maske. 

Prosimo vas, da poskrbite, da ima otrok v ponedeljek s sabo podpisano Izjavo staršev pred 

vstopom otroka v šolo (obrazec smo vam posredovali prejšnji teden) in da se z otrokom 

pogovorite o nujnosti upoštevanja priporočene medosebne varnostne razdaljo (1,5-2 metra) 

in ustrezne higiene rok ter ostalih navodil s strani učiteljev. 

Prilagamo vam še pravila ravnanja v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID-19 na naši 

šoli. 

          Razredničarka in vodstvo šole 

 

 


