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OBVESTILO PRED PONOVNIM ODPRTJEM ŠOLE ZA UČENCE 1. TRILETJA 

 

Po sklepu ministrice bomo v torek, 26. januarja, odprli šolo za učence od 1. do 3. razreda.  

Delavci šole se tako kot učenci veselimo ponovnega snidenja. Na šoli že potekajo intenzivne 

priprave na sprejem. Zavedamo se, da bo način življenja in dela v šoli kljub veselju ob vračanju v 

šolske klopi drugačen od tistega, ki smo ga bili vajeni pred epidemijo.  

Vsem nam, predvsem pa otrokom, bo nova šolska situacija zagotovo predstavljala velik izziv. Da 

bo delo čim bolj gladko steklo, smo za vas pripravili nekaj navodil in informacij. 

 

INFORMACIJE O ŠOLSKEM PREVOZU 

 Šolski avtobus bo v prvih dneh vozil po običajnem voznem redu. 

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

navodila voznika.  

 

JUTRANJE VARSTVO 

Sprejem otrok bo pri glavnem vhodu, kjer jih bo sprejel učitelj. Ker bo šola zaklenjena, vas 

prosimo, da pozvonite na zvonec, ki je na vratih.  

 

PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ NJE 

 Učence bodo prvi dan sprejele razredničarke oz. učiteljice, ki bodo poučevale 

posamezne razrede. 

Upoštevajo naj varnostno razdaljo (1,5 m). 

 

http://www.os-smartnolitija.si/
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 Učenci pešci v šolo pridejo od 7.45 do 7.55. V stavbo šole vstopajo brez 

spremstva staršev ter v skladu z navodili odidejo do garderob in učilnic. Učenci, 

ki obiskujejo jutranje varstvo ali vozači, pridejo do učilnic brez spremstva 

staršev. 

 Učenci, ki po končanem pouku (12.20) odidejo domov (avtobus, peš,…) 

samostojno zapustijo stavbo šole.  

 

OPB 

 Učenci, ki obiskujejo OPB in odhajajo domov v spremstvu, bodo odhajali domov pri glavnem 

vhodu, in sicer v odmorih, po vsaki končani šolski uri (13.25, 14.15, 15.05 …). Starši 

(spremljevalci) ne vstopate v stavbo šole. Prosimo vas, da upoštevate navodila. Od torka, 26. 1. 

2021, se bo za učence prvega triletja izvajal celoten program, torej bo organizirano tudi jutranje 

varstvo, oddelek podaljšanega bivanja ter varstvo vozačev. Ker pa medicinska stroka odsvetuje 

druženje v skupinah in priporoča omejevanje stikov, vas prosimo, da se za varstvo v oddelku 

podaljšanega bivanja in jutranje varstvo za prvošolce odločite le, če je to nujno potrebno. 

 

OSTALE INFORMACIJE  

 Učenci posameznega oddelka bodo v svojih matičnih učilnicah.  

 Učenci bodo ves čas potrebovali zaščitne maske, razen v matični učilnici.   

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

roke oz. si jih umijejo ob vstopu v učilnico.  

 Učenci bodo uporabljali iste garderobne omarice, kot so jih že pred prekinitvijo pouka v 

šoli.   

 Zajtrk, malico in kosilo bodo imeli učenci v razredu. Za pripravo šolske prehrane bomo 

upoštevali prijave, ki veljajo od začetka šolskega leta. Obroke lahko odjavite v 

računovodstvu na tel.: 89-00-166 ali po e-pošti: os.smartno-odjava@guest.arnes.si. 

http://www.os-smartnolitija.si/
mailto:os.smartno-odjava@guest.arnes.si


 

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO 

Pungrt 9            

1275 Šmartno pri Litiji                                              

 
 
 

018900160 

018987757  

os.smartno-litija@guest.arnes.si                                                               

 

 

 www.os-smartnolitija.si 

 Učiteljice vam bodo na e-naslove sporočile, katere potrebščine naj učenci v torek prinesejo 

v šolo.  

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

 Govorilne ure, roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja s starši bodo še naprej 

potekale na daljavo s pomočjo e-pošte, telefona ali video povezave. 

 

OD STARŠEV PRIČAKUJEMO, da: 

 upoštevate navodila šole in medicinske stroke; 

 bodo v šolo prihajali samo 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.  

 

Za konec:  

Zahvaljujemo se vam za konstruktivno sodelovanje pri izvajanju pouka na daljavo. Zavedamo se, 

da bo zaradi tako dolge prekinitve pouka v živo v šoli potreben čas, da se otroci zopet vrnejo v 

običajno šolsko rutino. Zato bo v naslednjem obdobju velik del časa v šoli namenjen temu 

področju.  

Medicinska stroka odsvetuje druženje učencev med različnimi skupinami. V šoli bodo veljala 

določena pravila in omejitve, ki pa so jih učenci delno navajeni že iz jesenskega časa. Vseeno vas 

prosimo, da se doma s svojim otrokom pogovorite in ga tako pripravite na ponoven vstop v šolo. 

 

V upanju, da bomo vsi ostali zdravi vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanja z učenci v šoli! 

Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof. 
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