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Datum: 15. 5. 2020 

Spoštovani starši. 

V šolske klopi se 18. 5. 2020 vračajo učenci 1., 2. in 3. razreda, 25. 5. 2020 še učenci 9. razreda ter 

učenci in učenke od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave. Te učence in učenke bodo v šolo pozivali učitelji 

posameznega predmeta, na podlagi strokovne ocene.  

Nujna je Vaša podpisana izjava, da je otrok zdrav. Brez te izjave otroka žal ne moremo sprejeti v šolo. 

Izjave posredujte razredničarkam do nedelje, oziroma jo naj v skrajnem primeru otrok prinese v šolo v 

ponedeljek zjutraj. 

Naprošamo Vas, da otrok s seboj v šolo prinaša: 

 dodatna oblačila, ker se učilnice veliko zračijo, 

 plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje, da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija 

umivalnika,  

 zaščitno kremo za zaščito pred soncem. 

V zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela v času, ko v šoli trajajo posebni varovalni ukrepi 

povezani z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 Vam podajamo nekaj osnovnih informacij.  

ŠOLSKI AVTOBUSNI PREVOZ 

Vozni red šolskega prevoza je nespremenjen. 0. ura (7.40–8.25) se ne izvaja.  

Ker na avtobusnem prevozu veljajo posebni ukrepi za zaščito potnikov in voznikov, morajo otroci pri 

vstopu v avtobus (ne glede na starost) in v času trajanja vožnje nositi zaščitno masko. Avtobusni prevoznik 

nam je sporočil, da otroci brez zaščitne maske na avtobus ne smejo vstopiti. 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 

Oddelki jutranjega varstva in podaljšanega bivanja delujejo po običajnem obratovalnem času. 

Prihod v jutranje varstvo 

Starši v prostore šole ne vstopajo. 

Straši otroka pripeljejo do vhoda šole, ki je za učence, ki gredo v oddelek jutranjega varstva: 

 za učence OŠ Destrnik ob šolski jedilnici (VHOD 2 – vhod iz »spodnje strani«), 

 za učence PŠ Trnovska vas glavni vhod (VHOD 1 – »običajni« vhod). 

Odhod iz podaljšanega bivanja 

Učence, ki gredo domov s šolskim avtobusnim prevozom, na avtobusno postajališče spremlja učiteljica 

podaljšanega bivanja. Starši, ki pridejo po otroka v oddelek podaljšanega bivanja, v prostore šole ne vstopajo. 

Odhod svojega otroka po telefonu najavijo učiteljici podaljšanega bivanja in otroka počakajo pred vhodom v 

šolo. Telefonska številka za učence, ki so v oddelku podaljšanega bivanja, je v: 



 

2 

 

 OŠ Destrnik  

 PŠ Trnovska vas  

Pred šolskim vhodom naj starši, v primeru srečevanja z drugimi starši in otroki, ohranjajo varnostno 

razdaljo. 

VSTOP/IZSTOP V/IZ ŠOLE 

Starši v prostore šole ne vstopajo. 

Učenci, ki gredo k pouku v OŠ Destrnik in v PŠ Trnovska vas, vstopajo skozi glavna vhoda (VHOD 1). 

Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2-metrsko medosebno razdaljo. 

Na vhodni točki je nameščeno razkužilo za roke, zaposleni pa spremlja učence in nadzira doslednost 

izvajanja preventivnih ukrepov (razkuževanje rok). Učenci si roke razkužujejo potem, ko se preobujejo v 

šolske copate. Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.  

Druge osebe v šolo vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi lastne zaščitne maske. 

IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA  

Glavno vodilo pri oblikovanju skupin je velikost učilnic in organizacijske zmožnosti. Kjer so skupine zaradi 

organizacijskih težav oblikovane v skupine po 16 učencev, je taka skupina nameščena v dovolj veliko 

učilnico, kjer je med sedeži mogoče zagotoviti varno razdaljo.  

Pred pričetkom pouka učiteljica razporedi mize tako, da so učenci med seboj oddaljeni vsaj 1,5 m.  

Ista skupina otrok ves čas šolanja uporablja isto učilnico (OJV svoja učilnica, OPB svoja učilnica). 

Prvi dan pouka učiteljica razredničarka določi sedežni red, ki velja do konca šolskega leta.  

Učiteljica uporablja v razredu masko (lahko tudi vizir), ko med podajanjem snovi med njo in učenci ne 

more zagotoviti varnostne razdalje vsaj treh metrov (med govorom oz. predavanjem se namreč poveča 

možnost kapljičnega prenosa okužbe).  

V času zbiranja učencev in med odmori so vrata učilnice odprta.  

Učenci in učiteljica med odmori ostajajo v učilnicah, odhodi na stranišče potekajo individualno.  

Učenci 1., 2. in 3. razreda zaščitnih mask ne nosijo. 

Devetošolci uporabljajo zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (ruta, šal) 

le, ko se gibajo zunaj matične učilnice. 

Umivanje rok s tekočim milom in toplo vodo ima prednost pred razkuževanjem.  

Učenci 1., 2. in 3. razreda učbenike, delovne zvezke in zvezke puščajo v šoli. 

V Protokolu in načrtu aktivnosti v skladu s Higienskimi priporočili NIJZ, ki je meniju Šolski dokumenti, 

najdete podrobne informacije in tudi urnike posameznih učnih skupin. 

Opomba:15. 5. 2020 do 15.00 še šola ni uspela urediti preusmeritev tel. klicev, zato 
bo tel. št. objavila naknadno. 


