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PA SMO DOČAKALI!!! Končno se lahko vsi vrnemo v šolo . 
 
Dragi učenci, učenke, dragi starši! 
 
V naslednjem tednu se po vsej državi končuje pouk na daljavo za vse učence. Še vedno veljajo 
priporočila in navodila NIJZ, ki se jih bomo držali, a hkrati poskrbeli, da se šolsko leto zaključi, 
kot 'se spodobi'. 
 
Verjetno ste že kaj slišali, kako se imajo najmlajši in devetarčki, zato čisto vse za vas in za nas ni 
več novo. Poudarjamo pa, da naj v šolo res pridejo le zdravi učenci in s seboj prinesejo 
podpisano izjavo (v priponki). 
 

Prihajamo postopno: 

v ponedeljek, 1. 6. 2020: 4., 5. razred, 

v sredo, 3. 6. 2020: 6., 7., 8. razred. 

 
Navodila ob vračanju v šolo: 
 

1. Pouk poteka po urniku, ki je veljal pred 
zaprtjem šol. Izbirni predmeti se praviloma ne 
izvajajo, razen po potrebi in v dogovoru s 
posameznim učiteljem. Predur do konca leta ni. 

2. Če se le da, učenci prihajajte v šolo peš ali s 

kolesi. Bodite točni in ne prezgodaj. V stavbo 

vstopajte od 8.10 dalje. Spodaj je razpored 

zbirnih mest in vhodov po razredih. 

 

3. Garderobnih omaric in copat ne boste 

uporabljali – v šoli boste obuti. 

 

4. Pouk bo ves čas potekal v isti učilnici, ki je ne zapuščate niti med 5-minutnimi odmori. Na 

stranišče greste po potrebi in med poukom. 

5. Učenci si načeloma rok ne razkužujte, si jih pa pogosto umivajte z milom in vodo. 
 

6. Športna vzgoja bo potekala na prostem (v primeru slabega vremena pa v telovadnici) posebne 

športne opreme NE potrebujete. Preoblačili in preobuvali se ne boste. 

 

7. VES ČAS GIBANJA PO ŠOLI pazite na varnostno razdalo, higieno rok in kašlja. 
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8. Vsak dan med pavzo (11.00–11.15) boste v spremstvu učitelja, ki je imel 3. uro, odšli na sprehod, 

na sveži zrak. 

 

9. Pripomočke in druga gradiva imejte ves čas svoje in si ne izposojate ničesar. Stvari imejte ves čas 

pri sebi. 

10. MALICA: poteka v učilnici, kuhar jo prinese pred učilnico, deli jo učitelj. Preden boste jedli, je 
potrebno razkužiti mize. 
 

11. KOSILO: Na kosilo se prijavite na terminalu zjutraj ob prihodu v šolo. V jedilnici se ravnajte po 

oznakah na tleh in upoštevajte sedežni red. 

12. Interesnih dejavnosti praviloma ni.  

13. Takoj po pouku odidite domov. 

 

RAZRED ZBIRNO MESTO VHOD 

2.  parkirišče za šolo pri kuhinji 

1., 5.  parkirišče za šolo pri knjižnici 

3., 4., 8. športno igrišče pri telovadnici 

6., 7., 9. travnik pri kolesarnici glavni vhod 

  
Težko smo čakali, da se v šolo vrnete vsi, in se vas res veselimo! 

 

Mojca Brejc, 

ravnateljica 

 

 

Tatjana Pintar, 

pomočnica ravnateljice 

 


