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Spoštovani učenci in starši, 

V ponedeljek, 15. 2., se vrata šole na stežaj odpirajo za učence. Za njihov prihod je v šoli vse pripravljeno. 

Pouk bo potekal v učilnici, prav tako jutranje varstvo za učence prvega razred in podaljšano bivanje za 

vse, ki to potrebujejo. Prosimo, da učenci 4. in 5. razreda, če je le mogoče, po pouku oddidejo domov. 

Sporočite razredničarki, če bo učenec v podaljšanem bivanju. 

V ponedeljek bodo vsi učenci avtomatično prijavljeni na malico. Na kosilo bodo prijavljeni vsi, ki so imeli 

kosilo tudi pred zaprtjem. Odjave in prijave na kosilo starši uredite v eAsistentu.  

V šolo naj učenci pridejo deset minut prej skozi naslednje vhode:  

 glavni vhod: vrtec, učenci 5., 7., 9.,razreda,  

 vhod zadaj pri knjižnici: učenci 1., 2. in 6. razreda,  

 vhod pri telovadnici: učenci 3., 4. in 8. razreda. 

Vse garderobne omarice bodo odklenjene. V avli bodo dežurni učitelji, ki bodo učence usmerjali po 

najbližji poti v učilnice. 

Vse starše prosimo, da če res ni nujno ne vstopajo v prostore šole, tudi zunaj pazite na razdaljo in vsa 

priporočilo o preprečevanju nalezljive bolezni. 

Vseh ukrepov za preprečevanje bolezni se bomo v šoli držali. 

Med najpomembnejše ukrepe NIJZ navaja: 

 v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma, 

 vzdrževati je potrebno primerno razdaljo, 

 nošenje mask v skupnih prostorih (hodniki, WC-ji, ob vstopu v šolo), 

 vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja. 

Organiziran bo tudi prevoz s kombijem. Vsi vozači bodo o tem obveščeni. 

Za vse učence bo pouk potekal v isti učilnici in oddelki se med seboj ne bodo mešali. Zato bomo 

prilagodili izvajanje izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti in drugo delo. Pouk izbirnih predmetov bo 

potekal na daljavo. Navodila bodo učenci dobili v spletni učilnici.  

Učitelji in vsi zaposleni v šoli bomo poskrbeli, da bo bivanje v šoli kar se da varno, spročeno in zanimivo 

za vse učence. 

Želim vam lep vikend,                                  

                                                                                       Mojca Brejc,  

ravnateljica 


