
 
  

Spoštovani starši, skrbniki, učenci!  

V torek, 1. 9. 2020, šolski prostori odpirajo svoja vrata za vse učence, ki jih pričakujemo 

ob 8.10 (razen učencev 1. r., ki pridejo prvi šolski dan v šolo ob 9.00, in vozačev).   

Izvajal se bo redni in razširjeni program, torej tudi RaP, obvezni in neobvezni izbirni 

predmeti ter interesne dejavnosti.  

Izvajala se bo dodatna strokovna pomoč.  

Izvajalo se bo jutranje varstvo učencev 1. razreda.  

  

Obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo le zdravi otroci. 

Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:  

 v zadnjih 14 dneh otrok ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-

CoV-2;   

 otroku ni bila odrejena karantena;  

 v zadnjih 14 dneh vam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila  samoizolacije;  

 če se bodo pri otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s 

SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.  

  

Če se pri vašem otroku pojavijo znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV2 

pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj otrok ostane doma in omeji stike 

z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega 

izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega 

tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke 

službe.  

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in 

osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, 

saj so le-ti bolj ogroženi.  



V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času 

pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim 

zdravnikom.  

 Ob prihodu pred šolo, pred vstopom vanjo in pri izstopu upoštevajte varno razdaljo.  

 Šolski vhodi so zaklenjeni, zato je uvedeno dežurstvo zaposlenih in učencev.   

 Praviloma zunanji obiskovalci (starši, obrtniki, dostava …) ne vstopajo v šolske 

prostore, razen če je nujno. V tem primeru pokličejo pri vhodu v stari del na 

objavljeno telefonsko številko. Govorilne ure potekajo na daljavo.  

 Učenci od 1. do 5. r. ter vozači vstopate pri vhodu v prizidek, učenci od 6. do 9. 

razreda pa pri vhodu v stari del. MASKA JE PRIPOROČLJIVA.  

 Pri vhodu v šolo si vsak razkuži roke in gre do svoje garderobe, kjer se preobuje v 

copate ter gre v svojo matično učilnico ali matično učilnico skupine. Vsakokrat sede na 

isto mesto.   

 Učenci, ki se pripeljejo s kombiji ali avtobusom, gredo obvezno v matične 

učilnice. Pri vhodu vas bo sprejela dežurna oseba. Vozači morate imeti med vožnjo 

obvezno masko in upoštevati druga pravila, ki vam jih daje prevoznik. Vozači vstopate 

in izstopate v kombije v krožišču.   

 Vozači od 1. do 5. r. so po pouku v določenih učilnicah do odhoda kombija, ostali 

učenci počakajo na prevoz pred šolo.   

 Če učenec ni v varstvu, mora šolo zapustiti.   

 Pri gibanju v šoli se upoštevajo talne oznake.  

 Učenci prve triade (1.–3.) uporabljajo maske do prihoda v učilnico, na poti v 

jedilnico in iz nje ter na poti iz učilnice do izhoda domov.  

 Ostali učenci ter zaposleni uporabljajo masko v skupnih prostorih (hodniki, 

jedilnica, sanitarije, pisarne zaposlenih, športna hala ob dogodkih) oz. takrat, 

kadar ne morejo zagotoviti medsebojne varne razdalje (1,5–2 m).  

 Izvajal se bo pouk športa – v največji možni meri na prostem, zato poskrbite za športno 

opremo.  Do vključno 5. r. se učenci preoblačijo v učilnici, od 6. do 9. razreda pa dekleta 

v matični učilnici, fantje pa garderobah športne hale. O izbrani garderobi bo učence 

seznanil učitelj športa.  

 Dežurna učenca za malico od 2. do 9. razreda bosta prinašala in odnašala malico 

po natančnem časovnem razporedu ter po določenem koridorju. Dežurni za 



malico od 2. do 5. razreda ter oddelkov 6. a in 6. b  gredo po malico po najkrajši 

poti skozi prizidek v jedilnico, za dežurne učence 6. c in učence od 7. do 9. 

razreda je določena pot mimo računovodstva v jedilnico in iz nje. Vsa priporočila 

v času malice ostajajo enaka (umivanje rok, čiščenje površin miz …).  

 KOSILO po potekalo po točnem časovnem razporedu in bo poskrbljeno za 

razkuževanje, vzdrževanje varne razdalje.  

 Učenci ne zapuščajo učilnic (razen če gredo na WC, kjer sta lahko le 2 učenca 

naenkrat).  

 Uporaba WC-jev za posamezni oddelek je označena.  

 V šolo pridejo učenci s torbico, šolskimi potrebščinami, zvezki, delovnimi zvezki. 

Doma priporočamo stalno mesto za učenje. Pred ponovnim prihodom v šolo 

vsak dan poskrbite, da bodo šolska torba in stvari v njej čiste oz. razkužene.  

 Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne 

izmenjujejo in ne izposojajo.  

 Še vedno priporočamo, da imajo učenci s seboj plastenko z vodo in toplo 

oblačilo, saj bo potrebno prostore veliko zračiti.  

 Urniki 6.–9. razreda so že objavljeni na spletni strani šole, 1.–5. razreda pa bodo 

objavljeni do petka, 28. avgusta 2020. Hkrati bodo objavljene tudi matične 

učilnice za posamezne oddelke oz. specialne učilnice ter skupine.  

 O vseh drugih stvareh, ki so odprte ali nejasne, se bomo pogovorili v torek 1. in 2. uro 

z razrednikom. Pogovoru in razlagi novega hišnega reda bomo namenili dovolj časa.   

  

Ker se vsi veselimo vrnitve v šolske klopi, verjamemo, da bomo strpni, prijazni in 

uvidevni ter se bomo držali priporočil, ki smo jih dobili.  

Vodstvo OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem   

  

  

  


