
  

  

 

 

Ljubljana, 13.5.2020 

 

Spoštovani starši, 

v zvezi z odpravo omejitev na področju šolstva pričakujemo izdan sklep, ki bo določal, da se:  

˗ VIZ delo za učence 1., 2. in 3. r. predvidoma od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole, 

˗ VIZ delo za učence 9. r. predvidoma od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole, 

˗ lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne učne pomoči za učence od 4. do 8.r., ki 

imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 dalje. 

Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja:  

˗ V šolo prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma. V skladu s priporočili NIJZ mora šola 

obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo 

(http://www.ososkar.si/files/2020/05/izjava_Covid-2_starši_09maj20.pdf), s katero starši potrdijo, 

da je otrok zdrav. Izjavo prinese učenec v šolo prvi dan. 

˗ Vzdrževati je potrebno primerno razdaljo. 

˗ Vzdrževati je potrebno ustrezno higieno rok, higieno kihanja in kašlja. 

Pripravljen je tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije 

SARS–2–CoV., ki smo jih na spletni strani šole objavili že pretekli konec tedna, 8. 5. 2020 

(http://www.ososkar.si/files/2020/05/PRILOGA-3-MIZŠ-Sklep-RSK-za-pediatrijo-8.-korespondencna-seja-

30042020.pdf .) 

IZHODIŠČA ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IZ OKROŽNIC MIZŠ: 

1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.  

2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. 

Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale (izjema JV, OPB, izb. 

predmeti, varstvo). 

3. Učencem 1., 2., 3. in 9. r., ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih 

prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so 

opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.  

4. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. r. bo še naprej potekalo v obliki pouka na daljavo.  

5. Učenci 5. r., ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v naslednjem 

šolskem letu.  

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, 

kadrovske in prostorske spremembe ter prilagoditve ukrepom v času epidemije.  

Zaradi načrtovanja organizacije dela smo s strani staršev učencev 1.-3. r. že pridobili podatke o prisotnosti 

učencev v šoli, trenutno na osnovi zbranih podatkov pripravljamo organizacijo dela. Podrobna navodila za 

prihod učencev 18. 5. 2020 bodo starši učencev 1.-3. r. prejeli preko razrednikov konec tega tedna. 

Za učence 9. r. bomo podatke za organizacijo dela zbirali preko razrednikov v prihodnjem tednu, obvestilo 

v zvezi s tem še sledi. 

Vsem učencem 1.-3. r. in učencem 9. r., ki se postopno vračajo v šolo, želimo omogočiti čim lažji prihod s 

čim manj negotovosti in stresa. Potrudili se bomo, da se bodo učenci počutili varne in sprejete. Vsem 

ostalim učencem, ki ostanejo doma in imajo pouk na daljavo, in njihovim staršem pa želim še naprej obilo 

pozitivne energije, motivacije, poguma in moči, da skupaj, čeprav nekoliko drugače, šolsko leto uspešno 

zaključimo. Skupaj zmoremo. 

Zahvaljujem se za razumevanje, podporo in vztrajnost in želim obilo zdravja, 

Olga Kolar, ravnateljica 

 

 

 

 
Osnovna šola. Oskarja Kovačiča 
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