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OBVESTILO STARŠEM 

UKREPI OB PONOVNEM ODPRTJU ŠOLE ZA UČENCE OD 

1. DO 3. RAZREDA OŠ IN VRTCA SVETA TROJICA 

 

Spoštovani starši, skrbniki, 

ob ponovnem odprtju šole bo življenje in delo za učence in učitelje potekalo 

nekoliko drugače kot smo bili navajeni do sedaj. Skupaj z vami se bomo trudili, 

da bomo ob upoštevanju vseh navodil in varnostno-higienskih ukrepov 

pripomogli k temu, da se izognemo okužbam z virusom COVID-19. 

Naša prva skrb bo, da se otroci čim prej ponovno navadijo šolskega okolja, 

pridobijo občutek varnosti in zaupanja, se seznanijo z novimi rutinami ter so 

deležni kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v živo. V prvem tednu bo 

predvidoma potekalo prilagajanje novim okoliščinam in postopno poglabljanje in 

nadgrajevanje doseženih ravni znanja, ki so ga učenci pridobili v času 

izobraževanja na daljavo. 

Zaradi vsem znanih razmer bo v šoli nujno upoštevati naslednja pravila oz. 

ukrepe: 

     ⤷   Ob prihodu učenca v šolo s seboj prinesete podpisano Izjavo staršev.   

          Tiskane izjave boste lahko izjemoma podpisali tudi pred oddajo učenca pred   

          vhodom v šolo. Brez te izjave učenca ne smemo sprejeti. 
 

 ⤷ Prvi šolski dan prinesejo učenci v šolo vse šolske potrebščine v torbi in izposojeno 

knjižnično gradivo. Delovni zvezki in zvezki, ki so že izpolnjeni, naj ostanejo 

doma. Šolske potrebščine ostanejo v šoli do konca šolskega leta in jih ne nosijo 

domov. Izposojene šolske knjige daste v vrečko, priložite listič z imenom, 

priimkom ter razredom, in odložite v poseben zaboj,  ki bo nastavljen na hodniku 

prve triade.  Izposoja knjig iz knjižnice ne bo mogoča.  
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⤷ Športne opreme ne potrebujejo. Učenci ostanejo obuti, šolskih copat ne 

potrebujejo. Garderob ne uporabljajo, vrhnja oblačila nesejo v razred. 

⤷  Pouk se začenja ob 8.00. V šolo učenci 1., 2. in 3. razreda vstopajo in izstopajo 

skozi vrata vhoda za 1. triado. Vstop v šolo je mogoč od 6:00 do 8:00 za učence 

1. razreda. Učenci 2. in 3. razreda lahko vstopijo v šolo šele ob 7:50. Starši teh 

otrok praviloma ne vstopajo v šolo, če pa je to nujno, pa si morajo ob vstopu nadeti 

masko in razkužiti roke. 

⤷   Učence 1. razreda v šolo pripeljejo starši najkasneje do 7.40 ure in jih pospremijo 

naravnost do razreda. Ob vstopu v šolo si starši nadenejo masko in razkužijo roke. 

Pri tem upoštevajo priporočeno varnostno razdaljo 1,5 do 2 metra. 

⤷  Učenci 2. in 3. razreda čakajo na začetek pouka pred šolo, razen učenci vozači, ki 

počakajo v jedilnici šole na določenem mestu.    

⤷  Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Druge osebe v šolo 

lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske. 

⤷  Učenci 1. razreda imajo pouk v svoji matični učilnici. V 2. razredu so učenci 

razdeljeni v 2 skupini. Prva skupina ima pouk v matični učilnici 2. razreda, 2. 

skupina pa v učilnici 3. razreda. Učencem 3. razreda je namenjena učilnica št. 6 v 

prvem nadstropju starega dela šole.  

⤷  Igrač in drugih predmetov ne nosijo v šolo.  

 

⤷ Učenci naj imajo vsak dan s seboj dodatno (vrhnje) oblačilo, ker se   

   učilnice veliko zračijo ter plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje, da se  

   zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika. 

 

⤷ Podaljšano bivanje poteka v matičnih učilnicah. Starši učencev 1. razreda pridete 

po otroka v učilnico, in sicer tako, da si nadenete masko, upoštevate varnostno 

razdaljo in čimprej zapustite šolsko stavbo. Na učence 2. ali 3. razreda pa starši 

počakate zunaj. 
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⤷ Pouk vsak dan traja 5. šolskih ur, do 12.20. Učenci se po pouku ne zadržujejo v    

   okolici šole, ampak gredo domov. 

 

⤷ Govorilne ure in roditeljske sestanke bomo nadomestili  s sestanki na daljavo. 

 

⤷ Avtobusni prevozi za učence 2. in 3. razreda potekajo po naslednjem voznem redu: 

VOZNI RED 18. 5. - 22 .5. 2020 

JUTRANJA VOŽNJA 

Smer OSEK – PORČIČ – SV.TROJICA (AVTOBUS BELE BARVE) 

ŠT. POSTAJA ČAS 

1 TRGOVINA MAJA (Brengova 70) 7.30 

2 HOJS (Osek 110)- križišče 7.33 

3 DUNZ GASA (Zg. Porčič 41)- križišče obračanje 7.40 

4 LOPATKA ZGORAJ- križišče 7.43 

5 SVETA TROJICA (AP)- čas prihoda 7.50 

 

ODHOD DOMOV v vse smeri :  12.45 

 

Dragi starši, 

z veseljem bomo ponovno skrbeli za izobraževanje in vzgojo vaših otrok v šoli. 

Začetek bo poln prilagajanj in novih izzivov, zato vas prosimo za potrpežljivost, 

razumevanje in zaupanje. 

Obenem pa vas pozivamo, da ne glede na sproščanje ukrepov še naprej ravnate 

odgovorno in v skladu s priporočili zdravstvene stroke ter sebe in svojih otrok ne 

izpostavljate morebitni nevarnosti okužbe, saj bodo tako možnosti za ponovno 

širjenje bolezni bistveno manjše. V primeru bilo kakršnih respiratornih ali drugih 

zdravstvenih težav vas prosimo, da otroka zadržite doma in ga ne pošiljate v šolo.  

 

                                                                                 Razredničarke 1. triletja 
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