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ZADEVA: Vrnitev v šolo za učence od 6. do 8. razreda 

Spoštovani starši, dragi učenci! 

V sredo, 3. 6. 2020, se bodo v šolo vrnili učenci od 6. do 8. razreda. Pouk bo potekal v 

matičnih učilnicah:  

http://www.os-ev-prade.si/razredniki/ 

Vse dejavnosti v okviru pouka se bodo odvijale ves čas  v isti učilnici.  

ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI  

Učenci, prosimo vas, da v šolo pridete, če ste povsem zdravi. To je pomembno za zdravje 

vseh drugih otrok, ki so že v šoli in tudi zaposlenih.   
 

Pouk bo potekal v oddelkih, tako kot smo pričeli šolsko leto, ter po urniku v eAsistentu (B-

turnus), ki je veljal pred začetkom pandemije. Garderobe ne boste uporabljali, ker se ne boste 

preobuvali. Omarice posamično izpraznite in ključke oddajte razredniku. Ker se bomo veliko 

gibali na svežem zraku, predlagamo nošenje udobnih oblačil ter športnih copat. 

UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL IN NAVODIL 

V skladu s priporočili in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zavoda za šolstvo 

RS, smo za vse naše učence, starše in zaposlene pripravili načrt vseh ukrepov za zagotavljanje 

varnega okolja, v katerem bo potekal pouk. Velja poseben režim higiene in vedenja, ki ga 

boste učenci morali upoštevati ob prihodu v šolo. 

PREVOZI 

Učenci bodo v šolo prihajali peš, s šolskim avtobusom ali pa jih bodo pripeljali starši. Šolski 

avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu. Učenci na postajališču upoštevajo varnostno 

razdaljo (1,5 m) pri vstopanju in izstopanju. Ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in 

usta. Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga odrasla oseba. 

Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke. Razkužilo zagotovi prevoznik. Šolarji 

naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu. 

 

VSTOPANJE V ŠOLI IN V RAZRED 

V šolo vstopajo le učenci in delavci šole. Dostop do šole je začrtan z 1, 5 m razdalje. ob 

vstopu boste razkužili roke. Učenci zadnje triade boste dobili 2 maski, eno si boste nadeli 

takoj, drugo pa odnesli domov. Za šole še vedno velja priporočilo NIJZ, da zaposleni in 

učenci starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa izven 

matične učilnice. 

 

V šoli se ne preobuvate in ne uporabljate garderobe, zato ne potrebujete športne opreme in 

copat. 
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POUK 

Učenci s seboj prinesite vse šolske pripomočke za vse predmete. Po priporočilu Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje boste učenci vse šolske potrebščine puščali v šoli. Ob prihodu v šolo 

boste vse odnesli v učilnico,  kjer jih boste odložili in hranili vedno na istem mestu.  

 

IZJAVE 

V primeru, da vaš otrok iz utemeljenih razlogov pouka ne bo obiskoval, to javite razredničarki 

preko komunikacijskega kanala, ki ga uporabljate. 

ŠOLSKA PREHRANA 

Malica in kosilo ter ostali obroki bodo organizirani za vse, ki so prijavljeni na šolsko 

prehrano. V kolikor so se pri prehrani pojavile spremembe, jih sporočite v tajništvo preko e-

sporočila do srede, 3. 6. 2020, do 8. ure zjutraj. Osebne prijave na šoli ne bodo možne. 

UKREPANJE OB PRIMERU OBOLENJA OTROK V ŠOLI 

V primeru, da bi otrok med bivanjem v šoli zbolel, bo moral počakati v izolaciji na vaš 

prevzem. Če bo ugotovljeno, da je otrok zbolel za COVID 19, nas o tem takoj obvestite, da 

izvedemo vse potrebne ukrepe. 

 

Veselimo se srečanja z vami. 

 

Razredniki                                                                                             Vodstvo šole 
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