Navodila za starše
Navodila ob začetku šolskega leta
Datum: 26. 8. 2020
V torek 1. 9. 2020 bodo v šolo vstopili vsi učenci. Šola bo svoje delo prilagodila po modelu B dokler pristojna
ministrica ali Vlada RS ne bo odločila drugače. To pomeni, da so prilagoditve, ki so opisane v nadaljevanju
začasne.
Nekaj ključnih točk:
- V šolo lahko vstopajo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.
- V šoli (in doma) si morajo otroci dosledno umivati roke, po potrebi tudi razkuževati.
- Vsi učenci bodo imeli pouk v svojih matičnih učilnicah. Izjema bo pouk športa, izbirnih predmetov,
podaljšanega bivanja in jutranjega varstva.
- Učenci naj se med razredi in oddelki ne mešajo. Brez mešanja ne bo šlo pri urah jutranjega varstva,
podaljšanega bivanja, izbirnih predmetov, interesnih in drugih dejavnostih.
- Učenci stari 12 let in starejši morajo v skupnih prostorih (avle, hodniki, …) nositi maske. Maske za
učence priskrbijo starši.
- Učiteljem od 1. do 3. razreda, ostali pa kadar bodo vzdrževali razdaljo 1,5 m od otrok, v učilnicah ne bo
treba nositi mask.
- V jedilnici bodo veljala prilagojena pravila.
- Učenci različnih oddelkov naj vzdržujejo medsebojno razdaljo 1,5 metra kadar je to le mogoče.
- Priporočeno je, da so govorilne ure in roditeljski sestanki organizirani na daljavo, v šoli pa le ob
upoštevanju pravil distanciranja.
- V šolo vstopajo le otroci in zaposleni. Starši in zunanji obiskovalci brez vnaprejšnje napovedi ne vstopajo
v šolo (izjema je pošta in dostava).
- Učenci naj imajo s seboj bidone za vodo, saj pitnik do nadaljnjega ne bo v uporabi.
- Vsi učenci se preobujejo pri vhodu v šolo, to pomeni da morajo imeti copate dnevno s seboj.

Prihod v šolo in začetek pouka
1. razred
Pouk se začne ob 8.30. Učenci se preobujejo v vstopnem hodniku in obuvala odnesejo v garderobo. Učenci, ki
niso vključeni v jutranje varstvo pridejo v šolo med 8.10 in 8.25.

2. do 5. razred
Zaradi omejitve stikov se redni pouk za učence od 2. do 5. razreda prične ob 8.20. Učenci, ki niso vključeni v
jutranje varstvo pridejo v šolo med 8.00 in 8.15. Učenci, ki imajo pouk v pritličju (2. in 3.r) se preobujejo na
klopeh med panoji in garderobami. Učenci, ki imajo pouk v prvem nadstropju (4. in 5.r) se preobujejo na klopeh
med panoji in stopniščem. Svoja obuvala odnesejo v garderobno omarico.

6. do 9. razred
Pouk se za učence predmetne stopnje začne ob 8.30. V šolo učenci pridejo med 8.20 in 8.30, se v spodnji avli
preobujejo in svoja obuvala odnesejo v garderobno omarico.

Šolska prehrana
Šolska prehrana bo organizirana v celoti za vse učence, za katere ste starši oddali obrazec za prijavo. Sama
organizacija šolske prehrane pa bo začasno nekoliko prilagojena higienskim priporočilom NIJZ.

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo
Podaljšano bivanje in jutranje varstvo bo potekalo v enakih skupinah kot sicer.
Jutranje varstvo za učence 2. in 3. razreda bo sedaj v ločenih skupinah od 7.00 dalje v glavni stavbi. V skladu s
priporočili NIJZ začasno ne bomo mogli sprejeti teh učencev v jutranje varstvo prvošolcev, ki je od 6.20 dalje.
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Izrednega dežurstva po koncu podaljšanega bivanja zaradi priporočil NIJZ in preprečevanja mešanja med razredi
za učence prvega vzgojno izobraževalnega obdobja (1. do 3.r) začasno ne bomo organizirali. Tako se podaljšano
bivanje:
-

za učence od 1. do 3. r zaključi ob 16.10,
za učence 4. razreda zaključi ob 15.20 in
za učence 5. razreda ob 14.30.

Zaradi oblikovanja skupin podaljšanega bivanja in števila prijavljenih učencev bodo učenci 4. in 5. razreda lahko
združeni v isti skupini s čimer ne bomo mogli zadostiti vsem priporočilom. Zato starše, ki ste svoje otroke prijavili
v podaljšano bivanje prosim, da ponovno pretehtate ali je vključitev vašega otroka nujna.
Starše prosimo, da naj učenci po nepotrebnem ne prihajajo prej v šolo ali ostajajo v podaljšanem bivanju.

PRVI ŠOLSKI DAN
Prvi šolski dan potekajo vse aktivnosti za učence od 2. do 9. razreda po programu. Pouk bo prvi dan trajal po
urniku oziroma do največ vključno pete šolske ure. Prvi dan bodo razredniki z učenci obnovili vse potrebne
informacije glede ukrepov in izvajanja šolskega dela po modelu B.
Za prvošolce bo vstop v šolo zaradi priporočil NIJZ nekoliko prilagojen.
Vstop v šolo bo v primeru lepega vremena potekal v parku za spomenikom ločeno za vsak oddelek. Celoten
program vstopa v šolo bo trajal približno 45 minut. Začetek programa:
-

za učence 1.a ob 9.00,
za učence 1.b ob 10.00 in
za učence 1.c ob 11.00.

Prvošolci prvi dan ne potrebujejo potrebščin in prehrane.

V šolo vstopajo le popolnoma zdravi otroci.
Prosimo, da se z otrokom pogovorite o upoštevanju navodil NIJZ in ostalih šolskih pravil. Neupoštevanje
navodil ogroža zdravje drugih.

Saša Kožuh
ravnatelj
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