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Ljubljana, 27. 8. 2020 

 

Spoštovani starši,  

 

z veseljem sporočamo, da 1. septembra v šolo lahko sprejmemo vse (zdrave) učence. Zaradi znanih 

razmer pa smo bili primorani kar nekaj šolskih rutin prilagoditi oz. spremeniti.  

 

Vstop v šolo je dovoljen zgolj zaposlenim in učencem, starši ter ostali obiskovalci v šolo praviloma 

nimajo vstopa. Starši učencev 1. razredov boste o posebnih protokolih seznanjeni na uvodnih 

srečanjih. Kakršne koli individualne zadrege bomo urejali sproti s pomočjo vodstva šole in 

razrednikov.  

 

Praviloma bodo letošnje govorilne ure in roditeljski sestanki potekali na daljavo, razen ob 

individualnem vnaprejšnjem dogovoru. 

 

 

Vstop v šolo 

 

V šolo lahko prihajajo samo ZDRAVI učenci.  

 

Učenci 1. razreda vstopajo skozi vhod iz Rodičeve in izstopajo skozi glavni vhod.  

Učenci 2.–5. razreda vstopajo in izstopajo skozi glavni vhod.  

Učenci 6.–9. razreda vstopajo skozi garderobe in izstopajo skozi glavni vhod.  

 

Na prvi šolski dan se učenci 2.–6. razreda zberejo v šotorih na označenih mestih po razredih. Učenci 

7.–9. razreda počakajo na svoje razrednike na ploščadi pred vhodom.  

 

Pouk 

 

Pouk bo potekal po urniku, ki ga bodo učenci prejeli 1. septembra in bo od takrat naprej objavljen 

tudi na spletni strani šole. Učenci bodo praviloma ostajali v svojih matičnih razredih, razen pri pouku 

izbirnih predmetov in manjših heterogenih skupinah. Pouk v specializiranih učilnicah bo mogoč po 

navodilih in v spremstvu učitelja. Razredi se bodo redno zračili in razkuževali. V vsakem razredu so 

na voljo umivalniki, dodana bodo sredstva za razkuževanje. Učenci in zaposleni se bodo držali 

higienskih ukrepov na vseh šolskih dejavnostih. Učenci bodo glede na svojo starost sodelovali pri 

zagotavljanju čim bolj varnih in čistih okolij. Kadar bo mogoče, se bo pouk izvajal na prostem. Dneve 

dejavnosti bomo v glavnem izvedli v šolskih prostorih in okolici, nekatere tudi izven šole, prilagojene 

danim razmeram. V primeru vožnje z avtobusom, bodo učenci potrebovali masko. Za masko 

poskrbijo starši. 

 

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo za 1. ter 2. r se bo izvajalo po programu, pri čemer bodo učenci 

prav tako morali slediti določenim omejitvam. Prevzem otrok bo mogoč pri glavnem vhodu preko 

že vzpostavljenega sistema. Pred vhodom bo jasno označena smer prihoda in odhoda, ki jih je 

potrebno upoštevati. 

Izvajale se bodo tudi interesne dejavnosti, vendar pod posebnimi pogoji oz. omejitvami.  
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Pričakujemo, da bodo učenci morali kdaj za krajše obdobje tudi v karanteno ali izolacijo. Samo v 

tem primeru bomo za predpisano obdobje pouk izvajali na daljavo oz. prilagojeno glede na usmeritve 

Ministrstva za šolstvo. Pouk na daljavo bo potekal po navodilih učiteljev in preko aplikacije MS 

Teams. Vsa navodila in potrebna znanja za uporabo aplikacije bodo učenci dobili v šoli.  

 

Morebitna dodatna vprašanja, pobude in pomisleke naslovite na razrednika ali vodjo oddelka, ki so 

dosegljivi na e-naslovih, objavljenih na šolski spletni strani. 

 

Verjamemo, da bomo kljub drugačnim šolskih razmeram, kot smo jih vajeni, preživeli prijetno, 

otroško razigrano in vsebinsko bogato šolsko leto. Tudi z vašo pomočjo! 

 

Lep pozdrav. 

 

 

Andreja Hazabent, Marta Zajc, Klemen Strmljan,    mag. Mojca Mihelič, 

        vodje oddelkov                                                                                                ravnateljica 
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