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Evidenčna številka: 60309-2/2021-5 

Dobrna, 17. 2. 2021 

 

 

Obvestilo staršem ob ponovnem začetku pouka za vse učence 

 

Spoštovani starši! 

 

Vlada RS je sprejela odločitev, da se v šole lahko vrnejo učenci in učenke od 1. do 9. razreda. Tako bomo s 

poukom v šoli začeli v ponedeljek,  22. 2. 2021. 

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. 

 Zaščitne maske so obvezne za vse učence tudi v učilnicah, ko bomo izvajali aktivnosti, kjer se bodo 

združevali učenci iz več razredov. 

 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. Pouk za vse učence se bo začenjal ob 8. 15. 

 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. 

 OPB za učence od 4. in 5. razreda ne bomo organizirali. Za učence vozače pa bomo priskrbeli 

varstvo do odhoda kombijev.  

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

zaklenjena. 

 Po 14. 40 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.  

 

Javni vzgojno–izobraževalni zavod 

Osnovna šola Dobrna 
Dobrna 1, 3204 Dobrna 

Tel.: 03  780 11 50; Fax.: 03 780 11 59 

E.mail: os.dobrna@guest.arnes.si 

http://dobrna.splet.arnes.si/ 
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Ostala obvestila in priporočila: 

 Jutranje varstvo in jutranje varstvo vozačev bo organizirano, kot je bilo v septembru in oktobru. 

 Šolski prevozi bodo potekali po voznih redih, ki so veljali pred zaprtjem šol, ogledate si ga lahko v 

prilogi. 

 Nadstandardnih dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci ne bomo izvajali. 

 Izvajali bomo samo tiste interesne dejavnosti, kjer so vključeni učenci iz istih razredov. 

 Učilnice in ostale prostore bomo pogosto zračili, zato naj bodo učenci primerno oblečeni, da jih ne 

bo zeblo.   

 Športne aktivnosti bomo pogosto izvajali tudi na zunanjih površinah, zato naj bodo učenci primerno 

oblečeni in obuti. 

 Organizirani bodo vsi obroki. Odjave obrokov opravite po običajni proceduri. 

 

Ravnatelj: 

Marko Šteger 

 

 

ŠOLSKI   PREVOZI  2020/2021 
 

Vozni red 

Relacija ODHODI V ŠOLO ODHODI IZ ŠOLE Prevoznik 

Parož, Brdce 

6. 30 – Hriberšek 

6. 35 – Štravs 

6. 55 – Špegel 

13. 45 14. 50 Primož Švent 

Parož – Lovska koča 7. 00 – Lovska koča 13. 45 14. 50  

Pristova – Arlič G. 7. 10 - Arlič G.  14. 35  

Klanc – Pihler 7. 20 – Pihler G.  14. 40  

 

RELACIJA ODHODI  V ŠOLO ODHODI   IZ   ŠOLE Prevoznik 

Rupe 6. 40  14. 40    

Vrba 6. 55 13. 30 14. 40  

Zavrh  6. 55 13. 30 14. 40  

Gutenik 7. 15 13. 30 14. 40  

Loka 6. 40  14. 40 Jože Štimulak 

Lokovina 6. 50 13. 30 14. 40  

Landek-Vine 6. 45  14. 40  

Hramše 7. 00 13. 30 14. 40  


		2021-02-19T11:23:50+0100
	MARKO ŠTEGER




