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Datum: 29. 5. 2020 

Številka: 600-1/2020-23 

 

Spoštovani učenci in starši. 

 

V šolo se v ponedeljek, 1. 6. 2020, vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci 6., 

7. in 8. razreda. Kot najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe še vedno velja, da naj bolni ostanejo doma 

oz. da v šolo prihajajo le zdravi učenci. 

Vzgojno-izobraževalno delo bo od 1. 6. 2020 (za vse učence) potekalo v oddelkih kot pred razglasitvijo 

epidemije. Še vedno pa je potrebno izvajati splošne higienske ukrepe. Tudi za učence od 6. do 9. razreda se 

pouk organizira v matični učilnici oddelka. Učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji 

(skladno z urnikom pouka in organizacijo dela). 

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. 

Učenci v garderobno omarico odložijo samo obutev. Vse ostale osebne stvari (dodatna oblačila, šolske 

copate, športno opremo … ) dnevno odnašajo domov. 

ŠOLSKI AVTOBUSNI PREVOZ 

Vozni red šolskega prevoza je nespremenjen.  

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

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

nam je sporočil, da učenci brez zaščitne maske na avtobus ne smejo vstopiti (drugih informacij nismo 

pridobili). 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 

Starše, ki otroka pripeljete v OJV naprošamo, da razen v izjemnih primerih v šolo ne vstopate in ravnate 

enako kot do sedaj. Za učence, ki gredo v oddelek jutranjega varstva, je vhod: 

 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. Starše, ki pridete po otroka v OPB, naprošamo, da odhod svojega otroka po telefonu 
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najavite učiteljici OPB in otroka pa počakate pred šolo (enako kot doslej). Telefonska številka za učence, ki 

so v oddelku podaljšanega bivanja, je v: 

 OŠ Destrnik 02 761 92 10  

 PŠ Trnovska vas 02 757 07 11 

Pred šolskim vhodom starši, v primeru srečevanja z drugimi starši in otroki, ohranjajte varnostno razdaljo. 

VSTOP/IZSTOP V/IZ ŠOLE 

Učenci vstopajo/izstopajo skozi glavni vhod (VHOD 1). V šolski objekt vstopajo posamično in 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).  

URNIK 

Od 1. 6. 2020 naprej, za vse učence veljajo urniki, kot so veljali pred razglasitvijo epidemije.  

VARSTVO VOZAČEV 

Za vse učence od 6. do 9. razreda, ki čakajo na pouk oz. šolski avtobusni prevoz domov, je organizirano 

varstvo vozačev. Prisotnost učencev, ki so v varstvu, se evidentira v dnevnik (prisotnost učencev). Učenci, 

ki v varstvo ne gredo, so dolžni takoj po končanem pouku in dejavnostih iti na avtobus oz. domov. Šola za 

učence, ki zapustijo šolski prostor, ne prevzema odgovornosti. 

 

Prosimo vas, da se tudi doma pogovarjate o pomembnosti spoštovanja varnostnih ukrepov (ohranjanje varne 

razdalje, brez dotikanja, redno umivanje rok, …), kar bomo seveda vsakodnevno počeli v šoli. 

Želimo si, da je bivanje v šoli varno in hkrati tudi prijetno, za kar se trudimo po naših najboljših močeh. 

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo. 

 

Ravnatelj: 

mag. Drago Skurjeni 


