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Spoštovani starši in učenci.
Kot ste verjetno že poučeni, se je NIJZ odločil za dodaten ukrep za preprečevanje širjenja
koronavirusa. Z okrožnico nas je MIZŠ v petek pozval, naj upoštevamo priporočilo NIJZ, da imajo ob vstopu
v šolo, pri gibanju po hodnikih, odhodu v sanitarne prostore, obisku knjižnice zaščitne maske vsi učenci od
1. do 9. razreda (enako velja na avtobusih).
Zaradi zagotavljanja čim večje varnosti učencev bomo priporočilo NIJZ v šoli dosledno upoštevali.
Prvi šolski dan bomo vsem učencem razdelili še po eno pralno masko (eno so prejeli že v lanskem šolskem
letu). Vas starše pa vljudno naprošamo, da otroku priskrbite še kakšno masko in skrbite, da bo Vaš otrok
vsak dan prišel v šolo s čisto, razkuženo zaščitno masko. Ob tem si želimo Vašega razumevanja in podpore,
saj gre za zdravje vseh nas.
Prvi šolski dan:
Sprejem prvošolčkov:


ob 9.00 (spodnji vhod pri telovadnici) – OŠ Destrnik,



ob 10.30 (zbor na šolskem dvorišču, pred glavnim vhodom) – PŠ Trnovska vas.

Učenci od 2. do 9. razreda (razen 7. razredov), v šolo vstopate skozi glavni vhod (VHOD 1) in pouk
nadaljujete v matičnih učilnicah. Pri usmerjanju v matične učilnice bodo pomagali dežurni učitelji (gibanje
staršev po šoli v skladu s Protokolom oz. izvajanjem preventivnih ukrepov ni dovoljeno).
Na obeh šolah s poukom pričnemo po ustaljenem urniku, ob 8.30. Pouk, 1. 9. 2020, zaključimo ob
12.00. Šola odpre svoja vrata ob 8.15, zato vas naprošamo, da v šolo ne prihajate pred to uro.
Vozni red šolskega prevoza je nespremenjen. Učenci s seboj prinesite šolske copate in šolske
torbe.
Učenci, ki obiskujete 7. razred, se prvi šolski dan zberete na šolskem igrišču, v slučaju dežja pa na
parkirišču pred vhodom v kulturno dvorano, kjer vas bosta od 8.15 do 8.30 pričakovali razredničarki in
vas nato odpeljali v matični učilnici.
Šolska malica bo organizirana za vse naročnike.
Organizirano bo podaljšano bivanje za učence od 2. do 5. razreda. Starši prijavo za kosilo za prvi
šolski dan sporočite v tajništvo šole (tel: 761-92-10; mail: os.destrnik@os-destrnik-tv.si). V nadaljevanju
bomo za kosila upoštevali prijave na prehrano, kot ste jo podali starši.
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Želeli bi Vas seznaniti še z najosnovnejšimi informacijami, ki jim bo potrebno slediti pri našem delu.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo in NIJZ so skupaj pripravili štiri
modele, ki so mogoči v tem šolskem letu:
 MODEL A pomeni, da so v šoli vsi učenci, brez omejitev.
 MODEL B pomeni, da so v šoli vsi učenci, vendar veljajo določene omejitve.
 MODEL C pomeni, da so v šoli učenci od 1. do 3. razreda, če ima šola možnost, tudi učenci

4. in 5. razreda, učenci od 6. do 9. razreda se šolajo na daljavo.
 MODEL D pomeni, da se vsi učenci šolajo na daljavo.

O tem, kateri model bo v uporabi, odloča pristojno ministrstvo skupaj z NIJZ.
Z delom bomo pričeli po modelu B. To pomeni, da v šolo pridejo vsi učenci od 1. do 9. razreda.
V prvi vrsti je v tem šolskem letu naša največja skrb, da vsi ostanemo zdravi, da ne bo potrebno
zapirati posameznih oddelkov ali cele šole ter takoj ob tem kakovostno pedagoško delo. Zato potrebujemo
tudi Vašo pomoč in odgovorno sodelovanje učencev. Vljudno Vas naprošamo, da upoštevate Protokol in
načrt aktivnosti vzgoje in izobraževanja v razmerah, povezanih s koronavirusom, ki bo 1. 9. 2020 objavljen
na spletni strani šole, učencem pa ga bomo predstavili in razložili prvi dan pouka.
Prihod v šolo:
Če je le mogoče, naj otroci v šolo hodijo peš, tisti, ki imajo kolesarski izpit, pa naj v šolo kolesarijo. Na
avtobusih je obvezno razkuževanje rok in zaščitna maska za vse učence. Brez maske vstop na avtobus ni
mogoč.
Vstopanje v šolo:
Vsi učenci vstopajo v šolo pri VHODU 1. Na vhodnih točkah je nameščeno razkužilo za roke,
zaposleni pa spremlja učence in nadzira doslednost izvajanja preventivnih ukrepov (razkuževanje rok).
V kolikor otrok ni vključen v jutranje varstvo oziroma v skladu s svojim urnikom nima »nulte« ure
(dodatni in dopolnilni pouk, razširjen program), naj v šolo ne prihaja pred 8.15 (k »nulti« uri pa ne prej kot
7.30).
Raba garderobnih omaric:
V garderobne omarice učenci odlagajo le svojo obutev in zimsko vrhnje oblačilo (bunda, jakna,
plašč). Vso dodatno opremo učenci odnašajo s seboj v matično učilnico in jo dnevno prinašajo/odnašajo
domov, tudi šolske copate in športno opremo.
Priporočamo, da otrok v šolo prihaja ustrezno oblečen (v dneh, ko ima ŠPO, v športnih oblačilih, in
tudi sicer v oblačilih ter obutvi, ki je »ni škoda«), saj se bo pouk odvijal tudi na prostem.
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Jutranje varstvo (OJV):
Od 6.30 do 7.00 bo učiteljica, ki bo OJV izvajala za učence 1. razreda, otroke prevzemala pri vhodu
1. Ob 7.00 se bo z otroki umaknila v učilnico. Od 7.00 do 7.40 bo otroke, ki bodo prihajali v OJV, prevzemala
učiteljica, ki bo OJV izvajala za učence 2.‒4. razreda. Po 7.40 gredo ti učenci v učilnico. Vhod šole se nato
zaklene. Zato Vas vljudno naprošamo, da otroka v OJV pripeljete najkasneje do 7.40. Učenci 1. razreda
imajo zajtrk ob 7.55, ostali 8.10.
Ravnanje šole v primeru slabega počutja učenca:
Šola je starše in učence pred 1. 9. 2020 obvestila, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če
strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna
simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca
prevzamejo.
Zaščita pred okužbo:
Za zaščito pred okužbo se izvaja higiena rok in uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upošteva
higiena kašlja. Zaprti prostori se ob avtomatskem prezračevanju zračijo še klasično in večkrat dnevno. Vsi
prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo. Učenci posameznih razredov in oddelkov se med
odmori ne mešajo. Učenci se med odmori zadržujejo v učilnicah, razen učencev, ki so v nadaljevanju
navedeni kot izjeme.
Izvajanje pouka v matičnih, specializiranih in učilnicah učnih skupin:
Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. V specializiranih učilnicah se izvaja pouk
fizike, kemije, biologije, tehnike in tehnologije, glasbe ter neobveznega izbirnega predmeta tehnika ter v
učilnicah, kjer se izvaja pouk v učnih skupinah (dopolnilni in dodatni pouk, obvezni in neobvezni izbirni
predmeti, OPB, razširjen program). Specializirane učilnice in učilnice učnih skupin so pred prihodom nove
skupine učencev razkužene.
Pouk športa:
Pouk športa poteka na prostem ali v telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov.
V garderobe hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici se pred vsako skupino
razkužijo in dnevno očistijo.
Vodenje natančnih evidenc obveznega in razširjenega programa:
Učitelji vodijo natančno evidenco udeležbe učencev pri pouku obveznih in neobveznih izbirnih
predmetih ter evidenco udeležbe učencev pri pouku v učnih skupinah. Natančna evidenca učencev se vodi
tudi pri izvajanju vseh dejavnostih razširjenega programa.
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Malica in kosilo:
Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (v matičnih
učilnicah). Za učence se kosilo organizira v jedilnici šole na način, da je določen urnik prihajanja v jedilnico.
Zaradi zagotavljanja varnosti v jedilnici posamezna skupina učencev, ne bo imela več kot 15 minut časa, da
kosilo poje.
Šolska knjižnica:
Delovanje šolske knjižnice je urejeno tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja
virusa.
Šolske potrebščine in pripomočki:
Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne
izposojajo oziroma jih v tem primeru pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to naredi učitelj.
Udeležba na dogodkih:
Pri morebitnih udeležbah na dogodkih se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med
njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra).
Ekskurzije, šoli v naravi in plavalni tečaji:
Izvedba ekskurzij, šol v naravi in plavalnih tečajev je odvisna od epidemiološke slike v Republiki
Sloveniji in od varnosti na destinacijah. V kolikor bodo razmere dopuščale, se bodo ekskurzije, šoli v naravi
in plavalni tečaji izvedli.
Pri izvedbi dni dejavnosti je treba zagotoviti ločenost skupin učencev, zato se skupine oblikujejo le
znotraj oddelkov. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli, lahko pa tudi v obliki ekskurzij.
Varstvo vozačev:
Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Če so
v varstvu vozačev učenci različnih razredov, mora biti med njimi v učilnici ves čas zagotovljena zadostna
medosebna razdalja ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice.
Dodatni/dopolnilni

pouk,

individualna/skupinska

in

dodatna

strokovna

pomoč

ter

medvrstniška pomoč:
Dodatni/dopolnilni pouk, individualna/skupinska in dodatna strokovna pomoč se izvajajo ob
upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa (samo učenci istega razreda,
odrasla oseba na zadostni razdalji oziroma z masko).
Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega oddelka ali pa na daljavo.
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Govorilne ure in roditeljski sestanki:
Starši lahko govorilne ure (informacije delu in napredovanju otroka) opravite preko telefona, aplikacije
eAsistent in po elektronski pošti. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju
vseh higienskih ukrepov (npr. s starši, ki nimajo informacijske tehnologije, razgovori s starši pred izrekom
vzgojnega opomina).
Roditeljski sestanki se izvajajo na daljavo, z uporabo informacijske tehnologije ali v dopisni obliki (po
elektronski pošti).
Dejavnosti, namenjene razpravi, dogovarjanju, sklepanju kot so:


seje organov šol in učiteljskega zbora,



sestanki aktivov,



drugi sestanki, zbori, seje, srečanja …

se smiselno, v odvisnosti od narave posameznega primera in zmožnosti udeležencev, ob vsakokratni
presoji učinkovitosti in ekonomičnosti izvajajo na daljavo, z uporabo informacijske tehnologije. Če potekajo v
živo, morajo udeleženci upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, upoštevajo naj
navodila medicine dela.
Spoštovani starši.
Naprošamo Vas, da se doma pogovarjate o odgovornem vedenju, ki je v teh razmerah nujno
potrebno. Sproti spremljajte informacije, ki jih bomo objavljali na naši spletni strani ali vam jih bodo pošiljali
razredniki po dogovorjenih komunikacijskih kanalih, saj se bo verjetno situacija med šolskim letom tudi
spreminjala in bomo primorani hitro odreagirati.
Vse dobro in ostanimo zdravi.
Ravnatelj:
mag. Drago Skurjeni
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