Navodila za starše
Navodila ob vstopu v šolo za vse učence
Datum: 29. 5. 2020
Z junijem bodo v šolo vstopili vsi učenci. Učenci prvega triletja in devetošolci so v šolo vstopili že v maju, učenci
4. in 5. razreda bodo vstopili v ponedeljek 1. 6. 2020, učenci 6., 7. in 8. razreda pa v sredo 3. 6. 2020.
Nekaj ključnih točk:
- otroci bodo ponovno v svojih matičnih oddelkih,
- manjših učnih skupin ne bomo izvajali (izjema so izbirni predmeti),
- učenci bodo ves čas v eni učilnici (izjema so izbirni predmeti in podaljšano bivanje)
- učenci naj vzdržujejo medsebojno razdaljo 1,5 metra kolikor je le mogoče,
- priporočeno je, da učenci starejši od 12 let izven učilnic nosijo maske,
- zagotavljali bomo šolsko prehrano enako kot pred epidemijo,
- učenci naj imajo s seboj bidone za vodo,
- vsi učenci se preobujejo pri vhodu v šolo, to pomeni da morajo imeti copate dnevno s seboj,
- starši in zunanji obiskovalci brez vnaprejšnje napovedi ne vstopajo v šolo (izjema je pošta in dostava).

Izjave staršev
Vsi učenci, ki še niso prišli v šolo morajo s seboj prinesti izjavo (izjav ne pošiljajte po elektronski pošti), ki jo bodo
oddali pri vstopu. Brez izjave ne smemo sprejeti otroka. Če izjave ne morete natisniti je dovolj, da jo napišete
na list papirja.
Učenci, ki so izjavo že prinesli, ne potrebujejo nove.

Prihod in odhod iz šole
Učenci naj pridejo v šolo nekoliko prej, saj se lahko zgodi, da bo zaradi zdravstvenih ukrepov, vstop trajal
nekoliko dlje. Vsi učenci vstopajo pri glavnem vhodu.
Vsi učenci se preobujejo v spodnji avli, zato naj imajo dnevno copate s seboj. Obuvala potem odnesejo v svojo
omarico.
Po zaključenem pouku učenci višjih razredov in tisti, ki niso vključeni v podaljšano bivanje šolski prostor
zapustijo. Učenci se ponovno preobujejo šele v spodnji avli.

Šolska prehrana
Za učence, ki že sedaj obiskujejo šolo, bo šolska prehrana organizirana tako kot ta teden. Pri prvošolcih bomo
telefonsko preverili prijave pri tistih učencih, kjer so bile vmes spremembe.
Za učence, ki se drug teden vračajo v šolo, bo šola šolsko hrano naročila glede na prijave pred razglasitvijo
epidemije.

Delo na daljavo
Pouka na daljavo ne bomo več izvajali.

Urniki
Urniki za učence od 1. do 5. razreda bodo enaki kot do sedaj, le manjših učni skupin v 5. razredu ne bo. Urniki za
učence od 6. do 9. razreda bodo nekoliko prilagojeni in bodo objavljeni na spletni strani.

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo
Podaljšano bivanje in jutranje varstvo bo potekalo v enakih skupinah kot pred epidemijo. Za učence 5. razreda
bo podaljšano bivanje potekalo le do kosila.
Starše prosimo, da naj učenci po nepotrebnem ne prihajajo prej v šolo ali ostajajo v podaljšanem bivanju.
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Navodila NIJZ
Vsa navodila NIJZ lahko najdete na njihovi spletni strani www.nijz.si.
-

-

Navodila za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-zvirusom-sars-cov2019)
Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitevsirjenja.pdf
Umivanje rok: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstvenidelavci.pdf
Higiena kašlja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena kaslja_0.pdf
Pravilna namestitev obrazne maske:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

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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