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Dragi učenci, učenke, dragi starši! 

 
Priprave na prvi šolski dan so v polnem teku in učitelji se že 
veselimo, da se spet srečamo.  
Prvi dan pouka je 1. septembra 2020. 
 

 
Učenci od 2. do 9. razreda se ob 8.10 zberete na označenih 

mestih pred šolo. 
 

Učenci prvega razreda pridete v šolsko avlo v spremstvu 
staršev, kot ste povabljeni 

(1. a ob 9.00 in 1. b ob 10.00). 
 

 
 

V šolo smejo vstopiti le zdrave osebe: učenci, 
zaposleni oziroma obiskovalci. 

 
Ob vstopu v šolo si vsak odrasli razkuži roke. 
Ob vstopu v učilnico si vsak učenec temeljito  

umije roke.  
 

 

Navodila za gibanje v šoli in izvedbo pouka 

 
1. Pouk poteka po urniku. Izbirni predmeti se prvi teden ne izvajajo. 
 
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. Pred šolo bodo usmerjevalne table. 
 

ZBIRNO MESTO 1., 2., 6. r: asfaltno parkirišču za šolo 
3., 4., 8. r: igrišče pri telovadnici 
5.,7., 9. r: kolesarnica 

PRIHODI V ŠOLO IN 
ODHODI IZ STAVBE 
 
Posamično vstopanje, 
pozor na razdaljo! 

1., 2., 6. r: službeni vhod (knjižnica) 
3., 4., 8. r: igrišče (vhod pri telovadnici) 
5.,7., 9. r: glavni vhod 
 
V STAVBO DO 8.10 NI VSTOPA, razen za učence, ki so v jutranjem 
varstvu ali se pripeljejo s kombijem. 
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3. V septembru se bodo v copate preobuvali učenci od 1. do 5. razreda. Ostali boste v šoli obuti. 
Garderobno omarico boste uporabljali le posamično za shranjevanje rekvizitov in športne opreme … Za 
pouk športa imejte učenci od 6. do 9. razreda s seboj primerna oblačila in  obutev. 
 
4. Pouk bo ves čas potekal v isti učilnici (določili smo matične učilnice), ki jih učenci ne zapuščate niti 
med 5-minutnimi odmori. Na stranišče greste po potrebi in med poukom. 
 
5. Spodbujali bomo pouk na svežem zraku in vsak dan med pavzo boste v spremstvu učitelja odšli na 
sveži zrak. 
 
6. Pripomočke in druga gradiva imejte ves čas svoje in si ne izposojajte ničesar. Stvari imejte ves čas pri 
sebi. 
 
7. Malicali boste v učilnicah. 
 
8. Na kosilo se prijavite na terminalu zjutraj ob prihodu v šolo. V jedilnici se ravnajte po oznakah na tleh 
in upoštevajte sedežni red. 
 

9. Z interesnimi dejavnostmi bomo začeli postopoma.  
 
10. V šolski knjižnici bo izposoja knjig po urniku in 
razporedu. 
 
11. Po pouku takoj odidite domov in se ne zadržujte v 
skupinah. 
 
Za zaščito pred okužbo bomo poskrbeli vsi z doslednim 
upoštevanjem ukrepov: 
- redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, 
- higiena kašlja, 
- zračenje prostorov (večkrat dnevno), 
- razkuževanje in čiščenje prostorov in površin (ob 

menjavi skupin, pred in po uporabi didaktičnih 
pripomočkov …), 

- učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo 
v učilnicah, 

- na hodnikih, v jedilnici se vsi gibljemo ‘kot v prometu’ 
(desno po stopnišču …) in po oznakah, 

- stranišča uporabljamo med poukom (če so zasedena, 
počakamo zunaj). 

 
 
V upanju, da začnemo in končamo šolsko leto zdravi, vas lepo pozdravljam, 
 

Mojca Brejc, 
ravnateljica 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DODATNE INFORMACIJE 
 
Starši, pred vstopom v šolo, upoštevajte naslednje: 

  
1. V zadnjih 14 dneh otrok ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

 
2. Otroku ni bila odrejena karantena. 

  
3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.  

 
4. Če se bodo pri mojem 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 vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2  

pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj 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  
za težek potek bolezni.  
 
Osnovne informacije o COVID-19 
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska 
doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se 
najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, 
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen 
poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se 
poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne 
bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni 
je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko 
testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben 
tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s 
površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna 
higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 
 
 
 
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. 
 
 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

