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Dutovlje, 29. maj 2020 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE ZA STARŠE UČENCEV OD 4. do 8. RAZREDA OB 

PONOVNEM PRIHODU V ŠOLO  

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

3.6.2020, pa tudi 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo torej ponovno stekel po ustaljenih 

tirnicah, kljub vsemu pa določeni ukrepi preprečevanja širjenja epidemije ostajajo. 

Urnik pouka bo enak kot pred zaprtjem šol. Učenci bodo ves čas v svoji matični 

učilnici – ne bodo se selili iz razreda v razred, razen pri pouku športa in izbirnih 

predmetov. Priporoča se ohranjanje varovalne razdalje 1,5 m; uporaba mask pa je 

obvezna le na šolskih prevozih, sicer pa priporočljiva na hodnikih in v skupnih 

prostorih. Tudi podaljšano bivanje bo s ponedeljkom potekalo po normalnem urniku z 

združevanjem skupin. V primeru odstopanj s prijavami od začetka šolskega leta, 

vašo odločitev prosim sporočite razrednikom. Šolski prevozi bodo potekali po 

voznem redu kot pred zaprtjem šol. 

Kljub sprostitvi ukrepov in prihodu vseh učencev na šolo pa ministrstvo in NIJZ 

apelirata na učence in predvsem starše, da upoštevajo njihova priporočila, kolikor je 

le najbolj mogoče. 

V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni brez znakov akutnih okužb dihal 

(povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu …).  

Pouk bo potekal nekoliko drugače kot običajno, v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, s 

poudarki na ukrepih za zmanjševanje širjenja okužbe: 

- upoštevanje varnostne razdalje (najmanj 1,5m); 

- umivanje in razkuževanje rok; 

- higiena kihanja in kašljanja; 

- stiki staršev s šolo in govorilne ure ostajajo preko elektronske pošte. 

 

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: 

PRIHOD V ŠOLO  

Učenci prihajajo v šolo med 7.30 in 7.45. Dežurstvo učencev pred poukom bo 

organizirano od prihoda prvega avtobusa do začetka pouka.  

V šolo vstopajo le ZDRAVI učenci. Odprt bo le glavni vhod v šolo. Pri vhodu bo 

dežurna oseba, ki bo otroka sprejela. Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in 

zaposlenim šole. Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke in vstopijo v matično 

učilnico. Ne odhajajo v garderobo in se ne preobuvajo. 

 

http://osdutovlje.splet.arnes.si/files/2020/05/10303_Higienska-priporočila-za-osnovne_sole_s_prilogami-29052020-1.pdf
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POUK 

Ob prihodu v šolo mora vsak otrok prinesti vašo podpisano izjavo, da je zdrav 

(priloga 1-izjava). Če nimate možnosti tiska, boste izjavo lahko podpisali v 

ponedeljek oz. v sredo, preden otrok vstopi v šolo. Brez te izjave učenci ne bodo 

mogli vstopiti v šolo. 

Pouk bo potekal v matični učilnici razreda. Učitelji bodo pouk prilagodili razmeram, 

pouk se bo izvajal v učilnici in tudi na prostem.  

- Učenci naj imajo s seboj označeno plastenko z vodo. 

- Šolske potrebščine naj nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno 

razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z 

drugimi domačimi potrebščinami in predmeti. 

- Učenci naj si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin. 

- V šolo naj vrnejo izposojene knjige iz knjižnice, ki jih ne potrebujejo več. 

- Učitelji prezračijo učilnice vsako šolsko uro in večkrat opozarjajo učence na 

higieno rok, kihanja, kašljanja in upoštevanje varnostne razdalje. 

- Med odmori učenci ne zapuščajo učilnic, razen po dogovorjenem pravilu na 

stranišče.  

 

PREHRANA  

Prehrana bo organizirana na enak način, kot je bila prijavljena ob pričetku šolskega 

leta. V primeru sprememb jo, prosim, odjavite. 

Malica bo potekala v učilnici, obroki bodo pripravljeni enoporcijsko. Pred in po malici 

se razkužijo klopi, učenci pa si posamično umijejo roke z vodo in milom. Kosilo bo po 

predhodnem vrstnem redu za posamezni oddelek organizirano v šolski jedilnici.  

INTERESNA DEJAVNOST  

Izvajala se bo interesna dejavnost italijanščina, otroški in mladinski pevski zbor, 

likovni krožek. 

ODHODI DOMOV 

Po končanem pouku učenci, ki nimajo kosila odidejo domov. V kolikor odhajajo 

učenci z avtobusnim prevozom, bodo na le-tega počakali v dežurni učilnici.  

Odhodi učencev domov bodo potekali enako kot prihodi. Starši počakajo pred šolo.  

V podaljšanem bivanju naj učenci ostajajo le kolikor je nujno potrebno, saj je zaradi 

druženja skupin tveganje za prenos okužbe tam večje. 
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Spoštovani, lahko smo veseli, da se je bitka proti epidemiji obrnila v našo korist. 

Redno šolsko delo pomeni tudi normalizacijo življenja v Sloveniji in v našem kraju. 

Vsekakor pa bodimo previdni in upoštevajmo priporočila. Verjamem, da lahko s 

skupnimi močmi sproščeno, umirjeno in predvsem zdravo pripeljemo šolsko leto do 

konca ter se zadovoljni odpravimo na počitnice. 

Hvala za vaše sodelovanje in pomoč. 

Miranda Novak, 

ravnateljica 
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