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29. 5. 2020 

 
KAKO BO POTEKAL POUK OD 1. JUNIJA 2020 DALJE?  

 
Obvestilo za starše in učence 

 
Spoštovani starši in učenci,  
 
včeraj popoldne smo prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, priporočila 
Zavoda RS za šolstvo in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (in danes s strani NIJZ 
še dodatna higienska priporočila). 
 
V pisanju nas obveščajo o odločitvi, da se prihodnji teden vračajo v šolo tudi učenci od 4. do 8. 
razreda. Učenci 4. in 5. razreda v ponedeljek, 1. 6., učenci 6. do 8. razreda pa v sredo, 3. 6. 2020. 
Vrnitev v šolo je za vse učence obvezna. 
 

datum dejavnost 

1.6.2020 pouk od 1. do 5. razreda poteka po oddelkih in po urniku kot pred pandemijo 
pouk 9.r. po oddelkih in po urniku kot pred pandemijo (ne po začasnem urniku!) 

1.6.2020 dodatna strokovna pomoč – DSP po individualnem urniku 

3.6.2020 pouk 6. do 8. razred poteka po oddelkih in po urniku kot pred pandemijo 

 
 
Organizacija pouka bo potekala na način kot pred pandemijo, razen nekaj izjem. Vaš otrok bo 
ponovno skupaj v učilnici z vsemi sošolci. 
 
V priponki vam posredujemo informacije, ki so za vas in vašega otroka pomembne pred ponovnim 
začetkom pouka. 
 
Zavedamo se, da bo šolski vsakdan odpiral nova vprašanja in dileme, na katere se bomo trudili 
ažurno iskati rešitve. Krizni tim bo deloval tudi v juniju. 
 
Veselimo se ponovnega snidenja z učenci in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
Rafko LAH 
 
ravnatelj 
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POMEMBNE INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE 
Pouk od 1. 6. 2020 dalje 

 
V ŠOLO PRIHAJAJO SAMO ZDRAVI UČENCI. 

 

UČENCI, KI ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV NE OBISKUJEJO POUKA V ŠOLI: Pouk 
na daljavo se konča. Če se učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne bo vrnil v šolo, nadoknadi delo 
doma (kot pred pandemijo). 
 
UPORABA MASK: zaščitna oprema se uporablja v skladu s priporočili NIJZ, masko uporabljajo 
osebe starejše od 12 let.  
Učenci 7.-9. razreda ob prihodu v šolo in v primeru gibanja izven matične učilnice 
uporabljajo masko ali drugo zaščito (ruta, šal …), v matični učilnici ne nosijo maske. 
 
PREHRANA:  

 Malica in kosilo (zajtrka in popoldanske malice ne bo),  
 Malico bomo naročili za vse učence. 
 Na kosilo otroke starši naročite sami (telefon, e-naslov, eAsistent). 

 
 Pred malico si učenci umijejo roke in razkužijo mizo (razkužila za roke in za površine so 

nameščena v vsaki učilnici).  
 Hrano naj odložijo na servieto za enkratno uporabo.   
 Po malici si učenci umijejo roke in ponovno razkužijo mizo.    

 Učenci pred kuhinjo stojijo v varni razdalji do razdelilnega pulta.  
 

PRIHOD V ŠOLO 

 Učenci v šolo prihajajte le 10 minut pred začetkom pouka. 
 Učenci od 7. do 9. razreda v šolo vstopajo  z maskami ali drugo zaščito ustnega in 

nosnega predela (šal ali ruta). Priporočamo oz. zaželeno je, da učenec prinese masko s 
seboj. 

 Pri vhodu si razkužijo roke in v šolo vstopijo v varni razdalji (1,5 - 2 m). 

 

POUK 

 Vsak oddelek ima matično učilnico, v kateri bo potekal pouk za vse predmete. Menjavali se 
bodo učitelji.  

 Učnih skupin v 8. in 9.r. (MAT; SLJ; TJA) ne bo.  

 Izjema: JV, OPB, izbirni predmeti, interesne dejavnosti. 
 

URNIK: 
Pouk od 1. do 7. razreda poteka po običajnem urniku. 
Urnik za 8. in 9. razrede bo objavljen na spletni strani šole. 
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 Od 1. do 5. razreda poteka pouk v že znanih matičnih učilnicah. 

 
 Razpored učilnic za predmetno stopnjo: 

 

6.a 2u2 

6.b 1u5 

6.c 2u1 

6.č 3u1 

7.a 3u8 

7.b 2u7 

7.c 3u3 

8.a 2u8 

8.b 3u7 

8.c 3u2 

9.a 3u4 

9.b 2u6 

9.c 3u5 
 

 Učitelj določi sedežni red (učenec vedno sedi na istem mestu).  
 Med odmori učenci ne zapuščajo učilnic (razen v dogovoru z učiteljem).  

 Učenci naj domov odnašajo le tiste učbenike, delovne zvezke in potrebščine, ki jih nujno 
potrebujejo za učenje doma. Ostalo naj puščajo v šoli.  

 Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.   

 POUK ŠPORTA: pouk športa zaenkrat ne bo potekal v športni dvorani, za pouk zunaj naj 
bodo učenci primerno obuti in oblečeni  

 
INTERESNE DEJAVNOSTI: potekale bodo interesne dejavnosti, ki jih bomo lahko izvajali znotraj 
posameznega oddelka, zunanji izvajalci ne bodo izvajali interesnih in drugih dejavnosti. 
 
DEŽURNI UČENCI: učenci pri vhodu ne bodo dežurali. 
 
ODHOD DOMOV: Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno 
ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.   
 
ŠOLSKI PREVOZI 

 Od ponedeljka, 1. 6. 2020, potekajo prevozi po običajnem voznem redu (kot pred 
pandemijo). 

 Učenci na avtobusu oz. kombiju nosijo masko, ki jo priskrbijo sami.  

 Vstopajo in izstopajo pri zadnjih vratih, roke razkužijo.  
 Priporočamo peš hojo, uporabo skirojev, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, če 

je le možno ter individualne prevoze s strani staršev (brez združevanja učencev).  
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STIK STARŠEV S ŠOLO 

 V šolo vstopajo le učenci in zaposleni. Starši ne vstopajo v šolo.  
 

 Starši na MATIČNI ŠOLI še vedno prevzemate otroke pred šolo po predhodnem klicu na 
telefon 040-977-686 ali na šolskem vrtu. Na PODRUŽNICAH pa po dogovoru. 

 
 Morebitne pogovore in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko 

računalniške povezave.  
 
ZDRAVSTVENE OMEJITVE ZA UČENCE ZA VRNITEV V ŠOLO: V primeru, če ima otrok ali kdo 
drug v družini ali v istem gospodinjstvu zdravstvene omejitve, staršem svetujemo, naj se o 
prihodu v šolo posvetujejo z izbranim zdravnikom. 
 
UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19   

 Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal).  
 Če bo učenec zbolel, imel vročino in drugimi znake akutne okužbe dihal, bomo obvestili 

starše, da pridete po vašega otroka. Otrok bo počakal v izolaciji.  
 Če bo pri vašem otroku nato potrjena okužba COVID-19, vas prosimo, da starši o tem 

obvestite razrednika oz. vodstvo šole.  
 
 
HIGIENSKI UKREPI 
 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko 
onesnaženih rok, predmetov in površin.  

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:  

 Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje 
kapljičnega prenosa.   

 Redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem 
v preprečevanje kontaktnega prenosa.  

Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali 
razkuževanju.  

Posebej svetujemo, da si učenec z milom umije roke, po uporabi garderobne omarice, stranišča. 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe 
in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 
posameznik.  

 

 
Krizni tim OŠ Frana Albrehta 

 
 


