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20. 5. 2020 

 

OBVESTILO PRED ZAČETKOM POUKA 

9. RAZRED 

   

Spoštovani!  

 

Vezano na okrožnico Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, prejeto 8. 5. 2020, št. 
6030-1/2020/31, vas obveščamo, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 9. razreda šole 
pričelo v ponedeljek, 25. 5. 2020.  

Obveščamo vas, da se v ponedeljek vračajo v šolo VSI devetošolci.  

Za učence 9. razredov smo pripravili prilagojen urnik.  

Izbirni predmeti se bodo izvajali v dogovoru z učiteljem izbirnega predmeta. Vsebine teh 
predmetov so namreč v glavnem že realizirane.   

Pouk bo vsak dan potekal od 8.20 do 12.00.   

Organiziran bo prevoz in prehrana.  

Za učence 9. r., ki to potrebujejo, bomo izvajali učno pomoč. Potekala bo pred ali po pouku. O 
terminu in kraju izvajanja bo učence obvestila učiteljica, ki bo nudila pomoč.   

V nadaljevanju vas seznanjamo z organizacijo dela in s tistimi ukrepi, s katerimi morate biti 
seznanjeni učenci in starši.  

 

Lepo vas pozdravljam, 

 

Rafko Lah, ravnatelj 
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IZJAVA OB PONOVNEM VSTOPU V ŠOLO  

Razredničarke so vam že posredovale omenjeno izjavo. V kolikor je še niste oddali, prosimo, da to 
storite do prihoda v šolo ali ob prihodu v šolo.   

 

PRIHOD V ŠOLO 

 Učenci prihajajo v šolo med 8.05 in 8.15, razen, če so z učiteljem dogovorjeni drugače.  
 Učenci uporabljajo glavni vhod spredaj. 
 Učenci 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 

 Izvedba pouka bo potekala v petih učnih skupinah.  
 Učenci so v skupine razvrščeni kot so pri predmetih slovenščina, matematika, angleščina. 

Zaradi zahtev po zmanjšanem številu učencev v skupinah smo nekaj učencev prestavili v 
druge učne skupine, o tem so že obveščeni. 

 Vsaka učna skupina ima matično učilnico, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete. 
Menjavali se bodo učitelji.  

 Učitelj določi sedežni red (učenec vedno sedi na istem mestu, sam v svoji klopi).  
 Med odmori učenci ne zapuščajo učilnic (razen v dogovoru z učiteljem).  
 Učenci med gibanjem po šolski stavbi uporabljajo masko ali drugo zaščito ustnega in 

nosnega predela (šal ali ruto).  
 Učenci med poukom ne uporabljajo maske.  
 Učenci naj domov odnašajo le tiste učbenike, delovne zvezke in potrebščine, ki jih 

potrebujejo za učenje doma. Ostalo naj puščajo v šoli. 
 URNIK bo objavljen na spletni strani šole. 

 

PREHRANA 

 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 si umivajo roke po kihanju, kašljanju.  
 Učenci pred kuhinjo stojijo v varni razdalji do razdelilnega pulta.  
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POSOJANJE 

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

 

ODHOD DOMOV  

Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 
metrsko medosebno razdaljo.   

 

PREVOZ 

 Prevozi so organizirani glede na potrebe in skladno z navodili stroke (največ 5 otrok v 
kombiju in največ 22 v avtobusu).  

 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).  

 

VOZNI RED  

RELACIJA  V ŠOLO  IZ ŠOLE  OPOMBA  

Podhruška  07:53  12:20    

Tunjice  07:55  12:20  Ne vozi v Laniše  

Briše, Tučna  08:00  13:00    

Velika Lašna  08:00  12:30    

 

STIK STARŠEV S ŠOLO 

 V šolo vstopajo le učenci in zaposleni. Starši ne vstopate v šolo.  
 Morebitne pogovorne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko 

računalniške povezave.  

 

PRIREDITVE 

 Šolske prireditve (osrednješolska prireditev, valeta …) se v šolskem letu 2019/2020 ne bodo 
izvajale. V primeru kakršnih koli sprememb ali drugih oblik praznovanj, vas bomo obvestili.  
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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.  

 

 


