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OBVESTILO PRED PONOVNIM ODPRTJEM ŠOLE ZA UČENCE 4. in 5. razreda 

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se v šolo vračajo tudi učenci 4. in 5. razreda. Pripravili smo nekaj navodil 

in informacij, da bo delo čim bolje steklo. 

 

PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ ŠOLE 

 Priporočamo, da čim več otrok pride v šolo peš ali jih pripeljejo starši.  

 Šolski avtobus bo od 1. 6. 2020 vozil po običajnem voznem redu.  

 Učenci, ki se bodo v šolo in iz šole vozili s šolskim avtobusom, morajo upoštevati navodila 

voznika.  

 Ves čas prevoza nosijo masko (zaščito), ki prekrije nos in usta (higienska 

priporočila NIJZ).  

 Poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo.  

 Med nošenjem se maske ne dotikajo.  

 Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu. 

 Za vozače bo pripravljena dežurna učilnica P/U2.  

 

POUK 

Prvi šolski dan: 

 4. razredi: Zbor na zunanjem košarkarskem igrišču ob 7.50. 

 5. razredi: Zbor na zunanjem rokometnem igrišču ob 7.50. 

 Pouk se bo začel z razredno uro ob 8. uri.  

 Po prvi šolski uri se bo pouk nadaljeval po običajnem urniku.  

 »Prvi« šolski dan učenci prinesejo šolske potrebščine za predmete, ki jih 

imajo na ponedeljkovem urniku (tudi neobvezni izbirni predmeti).  
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PREHRANA 

 Za ponedeljek, 1. 6. 2020, bomo pripravili prehrano na podlagi prijav pred prekinitvijo 

pouka v šoli. Upoštevati bo potrebno nova pravila, ki jih boste učenci izvedeli v šoli. Če vaš 

otrok ne bo potreboval obroka, ga je treba odjaviti. 

 Prehrano odjavite na običajen način s sporočilom na telefonsko številko 89-00-166 ali 

po e-pošti: os.smartno-odjava@guest.arnes.si. Več informacij o prijavi in odjavi šolske 

prehrane si lahko preberete na šolski spletni strani - www.os-smartnolitija.si/za-ucence-

in-starse/prehrana-na-soli.  

OSTALE INFORMACIJE  

 Učenci v šolo vstopajo posamezno (kolona) in v razdalji 1,5 m. Pri vhodu v šolo razkužijo 

roke.  

 Učenci imajo v šoli iste garderobne omarice, kot pred prekinitvijo pouka.  

 Ne pozabite na šolske copate, nekateri učenci so jih pustili v šoli. Preverite! 

 Vse knjige iz šolske knjižnice vrnejo najkasneje do konca drugega tedna v juniju. 

 Govorilne ure ali druge oblike sodelovanja s starši bodo zaenkrat še potekale na daljavo, 

preko e-pošte, po telefonu ali preko video povezave. 

 Priporočamo, da učenci starejši od 12 let, nosijo zaščitne maske izven učilnice. Lahko 

uporabljajo tudi drugo vrsto zaščite ustnega in nosnega predela (ruta ali podobne oblike 

zaščite). 

 V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni. 

 

OD STARŠEV PRIČAKUJEMO, da: 

 Upoštevate navodila šole. 

 Se doma z otrokom pogovorite o novih razmerah in o upoštevanju navodil, ki bodo 

veljala v šoli. 

 Podpisano izjavo, ki jo je predpisal nacionalni inštitut za javno zdravje, šoli posredujete 

elektronsko ali pisno najkasneje v ponedeljek pred vstopom v šolo.  

 V šolo naj prihajajo zdravi otroci, brez kakršnih koli bolezenskih znakov. V primeru, da 

učenec zboli v šoli, učitelj obvesti starše in ga napoti domov.  

 Če je pri učencu potrjena okužba s kovid 19, starši o tem takoj obvestite razrednika.  
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POVZETEK SPLOŠNIH HIGIENSKIH UKREPOV 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko 

onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno 

usmerjeni v: 

 Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje 

kapljičnega prenosa. 

 Redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s 

tem v preprečevanje kontaktnega prenosa. Roke vedno smatramo kot 

kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali 

razkuževanju. 

 Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

 Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 metra. 

 Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si 

pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji 

del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si 

nato umijemo roke z milom ter vodo. 

 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe 

in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 

posameznik. 

 

 

Spoštovani starši 

Bodite pozitivni, zaupajte svojim otrokom, pogovarjajte se z njimi ter jih po najboljših močeh 

pripravite na prihod v »novo šolo«. Prosimo vas, da se na naša navodila odzivate strpno in z 

zaupanjem, da bomo v dani situaciji skušali delovati v korist in dobrobit vseh naših učencev.  

 

Lepo pozdravljeni! 

         Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof. 
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