
Spoštovani starši. 
 
V torek, 9. 2. 2021, se učenke in učenci 1. triletja po več kot treh mesecih ponovno vračajo v šole. 
Vem, da bo za vse nas to en prav poseben dan.  
Da bo potekal brez večjih težav, vas seznanjamo z nekaterimi varnostnimi in higienskimi ukrepi NIJZ-
ja, ki se jih bomo morali držati. 
 
Učenci bodo imeli pouk v svojih matičnih učilnicah, ki jih ne bodo zapuščali. Razredi (»mehurčki«) se v 
manjše skupine ne bodo delili. Malicali bodo v razredu. Na kosilo bodo hodili po urniku v svoji 
skupini: 

1. razred od 12.00 - 12.40 
2. razred od 12.45 - 13.15 
3. razred od 13.20 -13.45 

Skupine bodo ostajale enake tudi v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. 
Interesne dejavnosti se bodo izvajale le za vsak oddelek posebej. Zunanji izvajalci svojih dejavnosti v 
šoli ne bodo izvajali. 
 
PRIHOD V ŠOLO 
Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne označbe). 
Takoj ob vstopu v avlo si bodo razkužili roke in odšli v svojo matično učilnico.  
Učenci 1. in 3. razreda bodo uporabljali stranski, učenci 2. razreda pa glavni vhod. 
V jutranje varstvo boste prihajali skozi stranski vhod. Vhod bo zaklenjen, zato boste pozvonili. Odpret 
vam bo prišla učiteljica. V jutranjem varstvu so samo učenci 1. razreda.  
Za tiste učence 1. razreda, ki ne prihajajo v jutranje varstvo, velja, da pridejo v šolo ob 8.15. 
 
Učenci 2. razreda pridejo v šolo ob 8.10. 
Učenci 3. razreda pridejo v šolo ob 8.05. 
Glavni vhod bo odprt od 7.15 dalje. Lepo prosimo, da otroci prihajajo v šolo čim kasneje. 
Učenci bodo tudi pred poukom pod nadzorom dežurnega učitelja. 
 
ODHOD IZ ŠOLE 
Ker starši ne smete v šolsko stavbo, bo ob vhodu dežurna učiteljica, ki bo odhajala po otroke v razred, 
če bo to potrebno. Zato, spoštovani starši, upoštevajte ure odhoda otrok iz šole, ki ste jih napisali v 
vprašalniku. Za tiste otroke, ki bodo šli sami domov, morate starši dovoljenje za odhod podati pisno 
(v beležko). 
 
Otroci MORAJO nositi masko v skupnih prostorih (hodniki, avla). V razredu otroci mask nimajo. 
Prosimo vas, da otroci v šolo NE NOSIJO svojih razkužil. 
V šoli bomo poseben poudarek namenili higieni rok in kašlja. Navajali jih bomo na redno, 
večkratno umivanje rok z vodo in milom.  
 
Spoštovani starši, 
prvi dnevi v šoli bodo namenjeni predvsem sprostitvenim dejavnostim, da se otroci ponovno 
privadijo na delo in življenje v šoli ter postopoma začnejo ponavljati in utrjevati učno snov. 
Vsi, ki delamo z našimi najmlajšimi, smo pripravljeni, da jih po dolgem času sprejmemo nazaj v 
šolske klopi in jim omogočimo kakovostni prehod v rutino vsakdanjika. 
Poskrbeli bomo za varnost in spoštovanje vseh ukrepov v največji možni meri. 
Hvala vam, da boste še naprej sodelovali z nami za dobrobit in napredek naših otrok. 
Skupaj bomo zmogli. 
 
Lepo vas pozdravljam. 
Lea Vidmar 


