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Obvestilo staršem
Spoštovani starši!

Vlada RS je, 28. 3. 2021, zaradi zajezitve in obvladovanje nalezljive bolezni Covid -19 sprejela nov Odlok o
začasni prepovedi zbiranja ljudi s področja vzgoje in izobraževanja. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4.
2021.
Zaradi tega se bo od četrtka, 1. 4. 2021, do petka, 9. 4. 2021, izvajal pouk na daljavo. Pouk na daljavo bo
organiziran tako, kot smo ga izvajali v času od novembra 2020 do februarja 2021.
Strokovni delavci bomo gradivo za pouk objavljali na šolski spletni strani. Ob 1. do 3. razreda bo gradivo za
delo objavljeno v zavihku pouk na daljavo, gradivo za učence od 4. do 9. razreda pa bo objavljeno v spletni
učilnici.
Nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda
Omenjen odlok tudi omogoča, da v šoli organiziramo nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda. Nujno
varstvo se organizira za učence, katerih oba starša (ali eden od staršev, ki je samohranilec) sta zaposlena v
sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4, členu Zakona o kritični infrastrukturi. Zaposlitev staršev
bomo ugotavljali na podlagi potrdila delodajalca, zato morata oba starša šoli predložiti potrdilo o zaposlitvi.
Obrazec potrdila najdete v prilogi tega dopisa.
Zaradi lažje organizacije nujnega varstva učencev starše prosimo, da nas do jutri (sreda, 31. 3. 2021) do
12.

ure,

obvestite

o

morebitni

prisotnosti

vašega

otroka

v

nujnem

varstvu

na

e-naslov:

ravnateljstvo.osdobrna@guest.arnes.si ali e-naslov razredničarke vašega otroka. Morebitno prisotnost lahko
sporočite tudi na telefonsko številko tajništva (03-780-11-50) in sicer danes (torek, 30. 3.2021) do 15. ure in
v sredo (3. 3. 2021) do 12. ure. Potrdilo delodajalca nam posredujte po el. pošti.

Organizacija prehrane
Za učenke in učence, ki bodo vključeni v nujno varstvo bomo zagotovili prehrano. Za učenke in učence, ki se
izobražujejo na daljavo in imajo subvencionirano kosilo imajo možnost prejema toplega obroka (okrožnica
MIZŠ, 4. 10. 2020). Starši prijavo na topli obrok sporočite v tajništvo po telefonu ali elektronski pošti do
jutri (sreda, 31. 3. 2021) do 12. ure.

Ravnatelj: Marko Šteger
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