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Ljubljana, 22. 1. 2021 

 
Obvestilo staršem 1.-3. razreda - napotila 
 
Spoštovani starši, 
s torkom, 26. 1. 2021 se skupaj z vašimi otroki ponovno vračamo v šolo. Da bi prehod v novo obdobje 
šolskega leta tekel čim bolj umirjeno, vam pošiljamo nekaj ključnih informacij in napotil. 
 

1. Ponovno sporočamo, da v šolo prihajajo le zdravi otroci.  
O odsotnosti učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater.  
Prosimo, da zaradi omejenega števila strokovnega kadra in zahtevne organizacije dela z vidika  

 varovanja zdravja, prisotnost vašega otroka v jutranjem varstvu oziroma v podaljšanem bivanju, če 
 je le mogoče, racionalno omejite na najnujnejšo. 

 
V primeru, da se izkaže, da je vaš otrok na testiranju za Sars Cov-19 pozitiven, morate v roku 
24 ur obvestiti šolo o rezultatu testa (napišite elekronsko sporočilo razredniku). 
 

2. Oblikovanje skupin:  
Pouk, JV, OPB, NIP-TJA se organizira v matičnih oddelkih; t.i. »mehurčkih«.  
Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se izvajajo znotraj istega oddelka v istem 
prostoru. Oddelki ne prehajajo iz prostora v prostor in se ne združujejo.   
Vse interesne dejavnosti se do nadaljnjega ne bodo izvajale. 
 

3. Kaj učenec prinese prvi dan v šolo? 
˗ Šolske potrebščine - razredniki sporočijo staršem, kaj naj učenec prinese v šolo in kateri dan. 
˗ Plastični bidon ali plastenka  z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna 

kontaminacija umivalnika. 
˗ Dodatna oblačila (npr. dodatni pulover ali jopica) – ker se bodo učilnice veliko zračile. 
˗ Copati 
˗ Maska: Učenec uporablja masko pri prihodu v šolo in odhodu domov, v šolski avli, pri 

prehodu v jedilnico, na stranišče - gibanje po šoli v skupnih prostorih. V matičnih učilnicah 
učenci ne nosijo mask. Predlagamo, da z otrokom določite prostor za masko (npr. v šolski 
torbi), kjer jo bo shranjeval. Predlagamo, da se z otrokom že doma pogovorite o rabi maske ter 
higieni rok in kašlja. 

˗ Svojih igrač naj učenec v šolo ne nosi. 
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4. Jutranje varstvo in prihod v šolo k pouku: 
˗ V šolo vstopajo le zaposleni in učenci.  
˗ Jutranje varstvo: Za učence, ki ste jih starši prijavili v jutranje varstvo med 6.30 in 7.30,  je 

vhod v šolo z glavnega stopnišča. Pri vhodu si učenec razkuži roke (pomoč s strani delavca 
šole) in odide v jutranje varstvo. Učenec se v copate preobuje šele pri garderobi pred učilnico. 

˗ Ostali učenci pridejo pred šolo med 7.45 in 7. 55. Učenci v šolo vstopajo posamezno in pri 
tem pazijo na medsebojno razdaljo. 

˗ Vstopanje: 
• Dolenjska cesta 20: 

o 1. r., 2. r. in 3.a - vstop na glavnem stopnišču 
o 3. b, c – spodnji vhod, vstop z igrišča 

• PŠ Rudnik: 
o Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, pazijo na medsebojno razdaljo. 

˗ Zaradi omejene možnosti parkiranja vas prosimo, da - v kolikor je le mogoče -  pridete v šolo 
z otrokom peš in ne z avtomobilom.  
 

5. Odhod iz šole: 
˗ Po pouku: Urnik oddelka ostaja nespremenjen. Starši svojega otroka prevzamete na 

glavnem stopnišču (Dolenjska cesta) oziroma pred šolo (PŠ Rudnik). Starši v šolsko stavbo 
ne vstopate. 

˗ Po šolskem kosilu: Uro zaključka kosila za vsak dan v tednu vam bo sporočil razrednik. 
Starši svojega otroka prevzamete na glavnem stopnišču (Dolenjska cesta) oziroma pred šolo 
(PŠ Rudnik). Starši v šolsko stavbo ne vstopate. 

˗ Iz podaljšanega bivanja: Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej 
dogovorjeni uri med staršem in učiteljem v OPB počakajo pred šolo (glavno stopnišče ali 
igrišče) in v varni medsebojni razdalji.  
V kolikor bo vaš otrok domov odhajal prej, to OBVEZNO napišite v otrokovo beležko, 
da bo učitelj v OPB pravočasno pospremil otroka do vhodnih vrat. 
Če bo vaš otrok iz šole odhajal domov sam (ali v spremstvu neke druge osebe), naj v šolo 
prinese vaše pisno dovoljenje. 
Ponovno prosimo, da prisotnost vašega otroka v podaljšanem bivanju zaradi vseh 
okoliščin omejite na najnujnejšo. 

 
6. Prehrana:  

Upoštevali bomo, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred 
zaprtjem šole (na dan 23. 10. 2020).  
Morebitne spremembe prijav na prehrano kot običajno pravočasno javite organizatorki šolske prehrane 
na naslov: prehrana.oskar@guest.arnes.si . 
 

 
Spoštovani starši, 
še vedno je razglašena epidemija oziroma smo v obdobju izrednih razmer. Na šoli se bomo v največji meri 
potrudili slediti ukrepom in poskrbeli, da se bodo vaši otroci dobro počutili, hkrati pa prosimo za vaše 
sodelovanje, pomoč in razumevanje. 

 
 

Z veseljem vas pričakujemo, 
 

strokovni in drugi delavci šole in ravnateljica Olga Kolar 
 


