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OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE 
 
 
 
Spoštovani  učenci in starši! 
 
 
V ponedeljek, 18.5.2020, se bo ob 7.30, za učence prve triade ponovno pričel pouk. 

Devetošolci se nam bodo pridružili 25.5.2020,  učenci od 4. do 8. razreda pa bodo 

nadaljevali z delom na daljavo do zaključka 24.6.2020. V času od 25.5.2020, pa do zaključka 

pouka, bomo za učence, teh razredov v šolo poklicali tudi učence s posebnimi potrebami, pa 

tudi tiste učence, ki so se slabše odzivali na pouk na daljavo in tudi tiste, ki bodo izrazili 

primanjkljaj na posameznih učnih področjih. O urniku bodo individualno obveščeni. 

 

Zaradi predvidenih del na podstrešju centralne šole na razredni stopnji, se bo 

pouk za najmlajše odvijal na predmetni stopnji, vključno do 24.6.2020. Zaradi 

tega bodo imeli učenci vstop v šolo na predmetni stopnji.  

 

Učenci pridejo v šolo na različne načine, peš, starši jih pripeljejo do vrat, odložijo na parkirišču 

in nadaljujejo samostojno do šole, s šolskim prevozom, ki bo vozil po ustaljenem voznem redu, 

ki je veljal pred ukrepi za zajezitev epidemije.  

Učenci na šolski avtobus vstopajo na zadnjih vrati in tu tudi izstopajo. Na avtobus vstopajo z 

maskami, ne glede na starost učencev. Ob vstopu na avtobus si lahko razkužijo roke in sedijo 

na točno določenih mestih, ki so označeni. 

 

Po prihodu v šolo se držijo protokola: 

 

UČENCI  prihod v šolo med 7.00-7.25, učenci jutranjega varstva pa lahko od 6.30 naprej. 
 

1. Učenci naj prihajajo v šolo zdravi, brez znakov katerekoli bolezni. 

2. Prihod v šolo: Učenci vstopajo na predmetni stopnji in sicer posamično- brez 

spremstva staršev, upoštevajo varnostno razdaljo 1,5m do2m. Učenci PŠ 

Kapele vstopajo v šolo na glavnem vhodu. 

3. Na označenih mestih v garderobi se preobujejo v copate in odložijo garderobo.  

4. Na straniščih si umijejo roke in nadaljujejo pot v razrede, ki so določene za 

njihovo skupino: 1.A a  v učilnico likovne vzgoje, 1.Ab skupina pa v učilnico tehnike – 

pritličje. 1.B v matično učilnico, 2.B v matično učilnico, 3. B v učilnico 4: in 5. razreda. 

5. 2.Aa v učilnico angleščine- nadstropje, 2.Ab v učilnico zgodovine- nadstropje; 3.Aa v 

učilnico nemščine, 3.Ab v učilnico računalništva. Smer hoje je označena. 

6. Učenci te starostne skupine ne nosijo mask. 

7. Pri vhodu v učilnico so vrata odprta in se ne dotikajo kljuk, vrat za seboj ne 

zapirajo. V razredih sedijo na točno določenih označenih mestih, ki so stalna in na 

varnostni razdalji.  

8. Učenci si med seboj ne posojajo učil in učnih pripomočkov. 
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9. Učenci malicajo v razredih, hrano jim deli učiteljica. Pred malico razkužijo mizice in si 

operejo roke in pripravijo pogrinjek. Po malici razkužijo površino mizic in si operejo 

roke. 

10. Kosilo bo v jedilnici, sedijo na mestih, ki so označena na varnostni razdalji. Pred 

kosilom si umijejo roke, ravno tako po kosilu. 

11. Odhod na stranišče, posamično in obvezno umivanje rok po uporabi. 

12. Odhod domov:  

- Odhod po zaključku pouka, učence pred vhodom počakajo starši po zaključku 
zadnje šolske ure 

- Odhod po kosilu ob 12.20, starši počakajo pred vhodom v šolo. 

- Učenci vozači v spremstvu učiteljice zapustijo šolo in se napotijo na določeni 

varnostni razdalji do avtobusnega postajališča. 

- Učenci OPB pridejo pred šolo ob določenih urah, in sicer ob 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00. 

UČITELJI 
 

1. Učiteljice in vsi ostali delavci šole nosijo zaščitne maske. 

2. Učitelji naj ne zapuščajo učilnic- v učilnici naj bo vedno prisoten nekdo od osebja. 

3.  Učiteljica, ki je prisotna v razredu med odmori opozarja, da učenci držijo 

primerno medsebojno razdaljo. Vrata zapre učiteljica in kljuko takoj za 

seboj razkuži. 

4. Dežurna učiteljica skrbi za varen vstop otrok v šolsko stavbo, v času odmorov skrbi za 

red na hodnikih. Učiteljice nosijo kot zaščitno opremo: masko, priporočeno je dosledno 

umivanje rok in tudi uporaba razkužilnih sredstev.  

5. V vsaki učilnici je na razpolago razkužilo za mizice in roke, vendar mora biti shranjeno 

izven dosega otrok. Otroci uporabljajo samo vodo in milo.  

6. Poskrbijo za ustrezne plakate, kjer je prikazan pravilen način umivanja rok in higiena 

kašlja. 

7. Vodijo nadzor nad umivanjem rok. Večkrat na dan-po vsaki šolski uri temeljito 

prezračijo razrede, zračijo tudi v času rekreativnega odmora.  

8. Poskrbijo, da se učenci v času rekreativnega odmora in gibanja izven učilnic držijo 

varnostne razdalje. 

9. Poskrbijo, da učenci na razdalji zapuščajo razrede, ko gredo na kosilo ali na prosto in 

skrbijo za red v garderobi, ko skupinsko zapuščajo šolsko stavbo.  

STARŠI 
 

1. Učence pripeljejo do vhoda, večji učenci pa naj iz parkirišča pridejo do šole samostojno.  

2. Starši učence po zaključku dejavnosti v šoli počakajo pred vhodom v šolo ali pa na 

parkirišču.  

3. Z otrokom se vnaprej dogovorijo o načinu prihoda in odhoda v šolo. 

4. Učitelji s starši vodijo stike po e- pošti in preko telefona, za morebitne posamične 

medsebojne osebne stike z učitelji naj se le ti predhodno najavijo. Starši v stiku z 

učiteljem nosijo zaščitno masko. 

5. Sporočila učiteljem posredujejo elektronsko ali po telefonu. 

6. Starši ob pojavu znakov bolezni učenca odpeljejo  domov. 

7. Ob morebitni potrditvi s COVID19 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

1. Fizični obisk šolske knjižnice v času epidemije ne bo mogoč. 

2. Vrnjena gradiva učenci oddajo v posebni zaboj pred knjižnico.  

3. Seznam gradiv  za izposojo učenci napišejo na list in ga oddajo v poseben zabojček ali 

posredujejo po e pošti.  

4. Učenci novo izposojena gradiva prevzamejo na označenem delu pred knjižnico.  

5. Vrnjena gradiva bodo na razpolago po 7 dneh. 

 

Za malico in kosilo bo poskrbljeno že prvi šolski dan, vaše pisne izjave o zdravstvenem stanju 

smo že prejeli.  

Spoštovani, na šoli se bomo zelo trudili upoštevati navodila, ki so predpisana predvsem zaradi 

zajezitve širjenja COVID 19, hkrati pa se moramo vsi zavedati dejstva, da ljudje postanemo 

ljudje samo z medosebnimi stiki, pa kakršnikoli že so. 

 

                                                                                                                      Ravnateljica : Ivana Baškovič 
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