
SPLOŠNE INFORMACIJE

ZA STARŠE

OB PONOVNEM PRIHODU UČENCEV V ŠOLO



V ponedeljek, 1. 6. 2020, začenjamo z izvajanjem pouka tudi za učence 4. in 5. razreda.

V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni.

Pouk bo potekal v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, s poudarki na ukrepih za
zmanjševanje širjenja okužbe:

• upoštevanje varnostne razdalje;
• umivanje in razkuževanje rok;
• higiena kihanja in kašljanja.



V ponedeljek, 1. 6. 2020 morajo imeti učenci 4. in 5. razreda s seboj podpisano izjavo o
zdravju otroka. (izjava je v dodatni priponki)

Priporočamo, da jo imajo že pripravljeno v rokah. Na vhodu jo bodo oddali v posebno
škatlo. Tisti starši, ki boste izjavo poslali preko elektronske pošte (ana-
marija.saftic@miroslav-vilhar.si), jo otroku ni potrebno ponovno prinašati.



ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA



VSTOP V ŠOLO

Vstop v šolo imajo le učenci in zaposleni.

1., 2. in 5. razred vstopa v šolo na starem vhodu (pri kuhinji). 

3. in 4. razred vstopa v šolo na glavnem vhodu. 

Učenci, ki niso v jutranjem varstvu prihajajo v šolo ob 8.10. (izjema so vozači)



VSTOP V ŠOLO

Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke in takoj odidejo do svoje učilnice, kjer bodo
ves čas pouka.

Med odmori so učenci v učilnici. Zapuščajo jo samo ob odhodu na stranišče, kosilo in
ob odhodu domov.

Preobuvanja ne bo. Učenci naj pridejo obuti v športne copate.

Garderobne omarice ne bodo v uporabi.



POUK

Pouk bo potekal po urniku, ki je bil v veljavi pred epidemijo. 

Učenci si učnih pripomočkov ne izposojajo med seboj.

Učenci naj imajo s seboj plastenko vode. 

Učitelji prezračijo učilnice vsako šolsko uro in ves čas opozarjajo učence na higieno rok,  

kihanja, kašljanja in upoštevanje varnostne razdalje.



PREHRANA

V šoli bomo organizirali malico in kosilo.

Velja stanje prijav pred epidemijo (pred 13. 3. 2020).

V primeru spremembe, poskrbite za pravočasno odjavo preko eAsistenta.

Malica bo potekala v učilnici, obroki bodo pripravljeni enoporcijsko.

Učenci si pred malico posamično umijejo roke z vodo in milom in si razkužijo klopi.



PREHRANA

URNIK MALICE: 

1. razred – ob 9.00

2. razred – ob 9.15

4. razred – ob 9.30

5. razred – ob 9.45

3. razred – ob 9.45

KOSILO bo potekalo po razporedu od 12.00 do 13.00



JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Za JUV in OPB upoštevamo stanje prijav pred epidemijo (pred 13. 3. 2020).

JUV in PB bosta potekala po urniku in v učilnicah kot pred epidemijo (pred 13. 3.
2020).



AVTOBUSNI PREVOZI 

Avtobusni prevozi bodo potekali po ustaljenem voznem redu, ki je bil v veljavi pred
epidemijo (pred 13. 3. 2020).

Na avtobusu morajo učenci obvezno nositi masko.

Naša skupna naloga je, da se držimo pravil in s tem poskrbimo za svoje zdravje.



SODELOVANJE S ŠOLO

Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij starši opravite po telefonu,
elektronski pošti ali preko videoklica.



Veseli smo, da bomo šolsko leto zaključili 
skupaj z vsemi učenci. 

Mateja Modrijan, ravnateljica


