
 

 

 

 

Spoštovani starši!                                                                   Prade, 8. 2. 2021 

V torek, 9. 2. 2021, ponovno odpiramo šolska vrata za učence 1. triletja. 

Učenci ostalih razredov se bodo še naprej šolali na daljavo. O vseh nadaljnjih spremembah 

in ukrepih MIZŠ vas bomo pravočasno obveščali. 

Prosimo vas, da se skupaj z otroki pred prihodom v šolo ponovno temeljito pogovorite o 

nujnih higienskih ukrepih, ki jih morajo upoštevati v šoli. 

Najprej vas prosimo, da v šolo pošljete le zdravega otroka. To je pomembno za zdravje vseh 

otrok in tudi zaposlenih na šoli ter tudi za zdravje vaših družin.  

Pouk smo, tako kot ob odprtju v januarju 2021, organizirali na način, da bo le-ta potekal ves 

čas v isti skupini  (mehurčku ) učencev zaradi prepoznavanja kontaktov in obveščanja ob 

potrjeni okužbi. 

Zaradi testiranja zaposlenih bo jutranje varstvo v torek, 9. 2. 2021 organizirano od 7. 30 
dalje. Zaradi manjše možnosti prenosa virusa vas prosimo, da otrok obiskuje jutranje 
varstvo in/ali podaljšano bivanje samo, v kolikor to nujno potrebujete. 
 

Reden pouk bo potekal po ustaljenem urniku, ki je veljal pred zaprtjem šole. 

 

Prav tako bodo do nadaljnjega odpadle vse interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. 

Šola ne bo izvajala ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi in praktičnega dela prometne 

vzgoje. Dnevi dejavnosti se bodo izvajali na šoli. 
 

Za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli ali jim ne bo dovoljeno obiskovati 

pouka v šolskih prostorih, bomo zadolžitve objavljali v spletnih učilnicah oz. vas bodo obvestile 

razredničarke. 

Starši, prosimo vas, da nas najkasneje do torka, 9. 2. 2021 zjutraj obvestite, če vaš otrok 

zaradi zdravstvenih omejitev ne bo obiskoval pouka v šolskih prostorih. O tem se predhodno 

pogovorite z osebnim zdravnikom vašega otroka in to sporočite razredničarki po ustaljeni 

komunikacijski poti (e-asistent,  mail učitelja ). 

 

V skladu z navodili in priporočili  bo na šoli še vedno veljal Načrt ukrepov za zagotavljanje 

varnega okolja ter poseben režim higiene in vedenja, ki ga bodo morali upoštevati vaši otroci. 

Prosimo vas, da upoštevate vsa navodila in priporočila in ob prihodu na šolsko dvorišče 

obvezno nosite masko ter upoštevate varnostno razdaljo. 

 V skladu s priporočili NIJZ bomo na šoli vsi zaposleni ves čas nosili masko, učenci pa bodo v 

okviru pouka v matičnih oddelkih lahko brez maske, izven učilnice/mehurčka pa bo tudi za 

učence obvezna maska. Prosimo vas, da vaši otroci prinesejo, če se le da masko s seboj. 

V primeru, da bo vaš otrok zbolel v času pouka, vas bomo o tem takoj obvestili, otrok pa bo 

počakal v za to posebej pripravljenem prostoru skupaj z odraslo osebo. 



 

 

 

Prosimo vas, da v primeru potrjene okužbe s COVID-19 to takoj sporočite šoli, da bomo 

lahko takoj ustrezno ukrepali v skladu z navodili stroke. 

 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA VAŠEGA OTROKA 

Napotujemo vas na upoštevanje Poostrenih higienskih priporočil za izvajanje pouka v osnovni 

šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih je izdal NIJZ, 13. 1. 2021: 

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez enega ali več naštetih simptomov oz. 

znakov, kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, 

bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, 

sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v 

blagi kot v težji obliki). Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, naj ostane doma in  

omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali 

dežurnega zdravnika.  
 

Ob tem pa apeliramo na vas še z naslednjima prošnjama: 

Če je v družini potrjena okužba s COVID-19, naj otrok ne pride v šolo. Prosimo vas, da 

se pred sprejemom odločitve o ponovnem všolanju otroka v tem primeru najprej 

posvetujete z otrokovim osebnim zdravnikom. 

Ker je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom večje, vas 

prosimo tudi, da temu ustrezno zaščitite tudi svoje morebitne starejše ali imunsko 

oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi naj bo na zadostni 

razdalji in z uporabo maske. 

 

Vsi skupaj se bomo potrudili, da bo bivanje vašega otroka na šoli varno in uspešno. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje še posebno, ker so bile nekatere razredničarke že 

obveščene o okuženih učencih oz. potrjenih okužbah družinskih članov. 

Lepo pozdravljeni in ostanimo zdravi, ravnajmo odgovorno, ker virus še vedno kroži, zato 

delujte v prid ustavitvi epidemije.          

Priloga: Ukrepanje ob sumu ali pojavu okužbe s COVID_19 v šoli  

                                                                                                                

Ravnateljica: Franka Pegan Glavina 
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