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  Ljubljana, 12. 3. 2021 

 
 
OBVESTILO ZA STARŠE 
 
Spoštovani starši, 
 
sporočamo vam, da se v skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih tudi v tednu od ponedeljka, 15. 3.2021, 
do petka, 19. 3. 2021, vzgojno izobraževalno delo za učence od 1. do 9. razreda izvaja v prostorih šole. 
 
V skladu z odlokom še vedno veljajo previdnostni higienski ukrepi: ni mešanja skupin, pouk poteka v 
matičnih učilnicah, obvezno je nošenje mask v skupnih prostorih, obvezno nošenje mask tudi znotraj 
matičnega oddelka za učence od 6. do 9. razreda, za učence od 1. do 5. razreda pa je nošenje maske znotraj 
matičnega mehurčka priporočljivo, skrb za primerno medsebojno razdaljo, razkuževanje … 
 
Najnovejši odlok določa novo izjemo pri nošenju mask (citirano iz okrožnice MIZŠ):  
»Izjema v skladu z navodili NIJZ so tudi otroci z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi 
podobnimi boleznimi (npr. rak, cistična fibroza), za katere priporočamo uporabo mask po posvetovanju z 
otrokovim zdravnikom. Posebna presoja je potrebna tudi pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. 
motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Tudi o tem naj presoja osebni zdravnik 
otroka.« 
 
Zaposleni se še vedno redno testiramo vsak teden in skrbimo za zagotavljanje vseh predvidenih ukrepov, da 
bi vsi ostali zdravi. Pri tem pričakujemo vaše sodelovanje in razumevanje ter smo vam za to tudi hvaležni. 
Želimo, da bi delo teklo čim bolj nemoteno (trenutno imamo 2 oddelka v karanteni), zato vas prosimo, da 
ukrepom sledite oziroma jim v šoli sledijo vaši otroci. 
 
Posebej vas prosimo, da ob sumu na okužbo v gospodinjstvu otrok ne pošiljate v šolo, tudi če ne kažejo 
nobenih znakov okužbe, ter da nas redno seznanjate z morebitnimi okužbami. 
 
Spomnimo še, da bodo v tednu od 15. do 19. 3. 2021 potekale govorilne ure, povabilo nanje pa ste že 
prejeli.  
 
 
Želim vam zdravja in miren konec tedna, 
 
Olga Kolar, ravnateljica 
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