
Spoštovani starši, dragi učenci! 

Po dveh mesecih intenzivnega in napornega dela od doma in učenja na daljavo se počasi vračamo v 

šole. Kot ste seznanjeni, bodo s poukom najprej začeli učenci prvega triletja (1., 2. in 3. razred), in 

sicer že v ponedeljek, 18. maja 2020; za njimi pa v naslednjem tednu, 25. maja 2020 še učenci 9. 

razreda. In nekateri drugi učenci. Delavci šole že pripravljamo vse potrebno za uspešen začetek dela, 

zato bi vam želela podati nekaj osnovnih informacij:  

1. Prihod v šolo in začetek pouka 

- Učenci bodo prišli v šolo z organiziranim prevozom, ali pa jih boste pripeljali starši.  

- Prevoz bo potekal po naslednjem voznem redu:  

a) Suhi Vrh – Dolga ulica – Andrejci (Šinko) – prva postaja v Suhem Vrhu ob 7.10, v 

Andrejcih ob 7.20; 

b) Prosenjakovci – Ivanovci – Fokovci (Jambrošić) – prva postaja v Prosenjakovcih ob 7.00, 

v Ratkovcih ob 7.03, v Ivanovcih ob 7.10; 

c) Vučja Gomila – Fokovci (Jambrošić) – Vučja Gomila prva postaja ob 7.30;   

 

- V šolo se bo lahko vstopalo od 7.20 naprej do 7.55 na glavnem vhodu (pri garderobi razredne 

stopnje) posamično, ali ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 – 2 m. 

- Pouk se začne ob 8.00 – do puka učenci izvajajo razne gibalne aktivnosti, bralne aktivnosti ob 

upoštevanju varnostne razdalje 

 

2. Vstop v šolo  

- Po vstopu v garderobo se učenci sezujejo, obujejo šolske copate in odložijo vrhnja oblačila v 

garderobno omaro. 

- Po tem si razkužijo roke in vstopijo v matično učilnico ter zasedejo svoje mesto in počakajo 

na pouk, oziroma učitelja, ki bo z njimi izvajal dejavnost (gibalno aktivnost, branje, 

sproščanje…) 

- V šolo vstopajo samo učenci in učitelji (starši in drugi nimajo vstopa v šolo, razen ob 

predhodni najavi in ob upoštevanju varnostnih ukrepov (nošenje maske, razkuževanje) 

 

3. Matične učilnice:  

RAZRED UČILNICA št. učencev v skupini 

1./2.  Učilnica št. 4 (kot od sedaj)  11 

3.  Učilnica št. 6. (do sedaj kombinacije 3/4) 15 

9. Učilnica št. 19 (geo-zgo) 8 

 

- Dežurni učitelj bo zjutraj ob prihodu učencev le te tudi usmeril v njihovo učilnico.  

 

4. Šolske potrebščine 

- Učenci prvega triletja vse svoje šolske potrebščine prvi dan pouka prinesejo v šolo, jih 

odložijo v za to določen predal v učilnici, torbo pa ob koncu prvega dne odnesejo domov. 

Potrebščin več ne nosijo domov vse do konca šolskega leta.  

- Prosimo, da učenci že prvi dan prinesejo tudi izposojene knjige iz knjižnice. 

- Učenci naj imajo s sabo bidon ali flaško za vodo, ki jo bodo lahko natočili v jedilnici. Uporaba 

pitnika za pitje iz pipe ne bo dovoljena.  

- S sabo naj imajo tudi kakšno rezervno oblačilo (za primer ohladitve, prevelike vročine), 

obvezno pa morajo imeti s sabo športne copate, ki jih prav tako pustijo v šoli. 



5. Izvedba pouka 

- Pouk in dejavnosti razširjenega programa se bodo izvajali ves čas v isti skupini. Skupine se 

med seboj ne smejo združevati in mešati, za kar bomo poskrbeli učitelji.  

- Potrudili se bomo, da bomo pouk v čim večji meri prilagodili trenutnim razmeram in 

poskušali čim več dejavnosti izvesti na prostem ob upoštevanju medsebojne razdalje. 

- V učilnicah bo poskrbljeno za zaščito predmetov in pohištva, ter za ustrezno razdaljo med 

učenci.  

- Učenci uporabljajo izključno svoje učne pripomočke in si jih ne smejo izmenjevati med 

seboj.  

 

6. Prehrana 

- Tako kot doslej, bomo učencem postregli malico in kosilo. Oba obroka bomo postregli v 

jedilnici. 

- Učenci bodo v spremstvu učitelja v  varni razdalji in ob upoštevanju talnih označb šli iz 

učilnice do jedilnice, kjer bodo prevzeli obroke.  

- Pred odhodom v jedilnico si umijejo roke, pred vstopom v jedilnico pa si jih še razkužijo.  

- V jedilnici se po prevzemu obroka vsedejo na mesto, ki jim je dodeljeno, obrok pojedo in po 

tem odložijo posodo in ostale stvari na za to določeno mesto.  

- Skupaj v skupini se vračajo po označeni poti v učilnico, kjer nadaljujejo s poukom. Po prihodu 

v učilnico si spet umijejo roke.  

- Odmori za malico in kosilo bodo zaenkrat nespremenjeni.  

 

7. Gibanje po šoli 

- Učenci se po šoli gibljejo le po označenih poteh in upoštevajo varnostno razdaljo.  

 

8. Uporaba sanitarij 

- Kabine na straniščih imajo oznako razreda, zato učenci posameznega razreda upoštevajo 

oznake.  

- Po opravljeni potrebi si je obvezno potrebno oprati roke.  

- Na sanitarijah bodo naše čistilke opravljale redno razkuževanje večkrat na dan.  

 

9. Nošenje zaščitne maske 

- Otroci do 12 leta ne uporabljajo zaščitnih mask (ne v šoli in niti na organiziranih prevozih), 

razen, če želijo. 

- Vsi ostali v času pouka in dela (učenci nad 12 let, zaposleni) uporabljajo zaščitno obrazno 

masko ves čas. 

 

 

 


