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Obvestilo staršem od 1. do 3. razreda ob ponovnem začetku pouka
Spoštovani starši!
Vlada RS je v sredo, 20. 1. 2021, sprejela odločitev, da se lahko v naši regiji vrtci in osnovne šole ponovno
odprejo. Tako se lahko v torek, 26. 1. 2021, za učence od 1. do 3. razreda začne izvajati pouk v šoli. Za
učence ostalih razredov bo pa pouk še naprej potekal na daljavo.
Pouk v šoli bomo poskušali organizirati tako, da bomo v največji meri upoštevali priporočila NIJZ in MIZŠ.
Ob ponovnem prihodu učencev v šolo bi vas rad ponovno opozoril na nekaj priporočil in ukrepov, ki so
pomembni, da preprečimo širjenje okužbe. Ti ukrepi so:


V šolo naj prihajajo samo popolnoma zdravi učenci in učenke.



V svojih učilnicah so učenci lahko brez zaščitnih mask. V skupnih prostorih (hodniki, jedilnice,
sanitarni prostori,..) je uporaba zaščitnih mask obvezna za vse učence. Prosimo, če za prvi šolski dan
priskrbite zaščitne maske za svoje otroke. Prvi šolski dan bodo vsi učenci dobili dve pralni maski, ki
jih je za naše učence priskrbela Občina Dobrna.



V šoli dosledno skrbijo za higieno rok z pogostim umivanje in razkuževanjem. Kašljamo in kihamo
v rokav in skrbimo za ustrezno medsebojno razdaljo.

Zaradi zmanjšanja možnosti širjenja okužbe bomo uvedli tudi nekaj sprememb pri organizaciji dela na šoli.
Zato vam posredujem nekaj priporočil, obvestil in prošenj:


Prosimo vas, da učenci prihajajo v šolo tik pred začetkom pouka. Na ta način bomo preprečili
združevanje učencev pred šolo. Učenci bodo v šolo vstopali s časovnim zamikom in sicer:
o 1r pri stranskem vhodu (vhod vrtec v šoli) ob 7. 40,
o 2.a in 2.b skozi glavni vhod ob 7. 50,
o 3.a in 3.b skozi glavni vhod ob 8.05.



Učenci, ki so v jutranjem varstvu (JV) in jutranjem varstvu vozačev (JVV) bodo v šolo vstopali skozi
stranski vhod.



Zaradi zamikov prihodov v šolo se spremeni tudi urnik začetka in konca pouka ter urnik kosil.
razred

začetek pouka

konec pouka

kosilo

1.r

7.50

12.45

11.25 – 12. 00*

2.a in 2.b

8.00

12.20

2a – 12.15**, 2b – 12.30**

3a in 3b

8.15

12.35

3a - 12.45, 3b - 13.00

* Učenci 1r gredo na kosilo ob določeni uri. Po kosilu imajo še eno uro pouka (če imajo 5 ur).
** Učenci 2r zaključijo 5. uro deset minut prej in gredo na kosilo. Menjujejo se tedensko.
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Starše učencev vozačev prosimo, da vozijo otroka v šolo in iz nje v kolikor se lahko tako
organizirajo.



Starše, ki imajo otroke v OPB prosimo, da prihajate po otroke čim prej. Še bolje takoj po pouku, če
imate to možnost.



Zunanji obiskovalci in starši v času pouka ne smejo vstopati v šolo. Šola bo v dopoldanskem času
zaklenjena.



Po 13. 30 uri bodo v šolo lahko vstopali starši, ki gredo iskati svojega otroka v OPB. Ob vstopu v
šolo si obvezno razkužite roke in nosite zaščitno masko.

Zaradi lažje organizacije dela prosim starše učencev od 1. do 3. razreda, da do petka, 22.1.2021, do 12 ure
izpolnite vprašalnik, ki ga najdete na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/10100 ali do nje dostopate preko
spodnje QR povezave.

Ravnatelj:
Marko Šteger
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