
          Dragi naši učenci in učenke, spoštovani starši!  
 
Veselimo se, da se bodo po skoraj treh mesecih pouka na daljavo v torek, 26. 1. 2021 le odprla 
šolska vrata–zaenkrat le za učence od 1. do 3. razreda, učenci od 4. do 9. razreda bodo še 
naprej imeli pouk na daljavo. Vzgojno-izobraževalno delo bo prilagojeno trenutnim 
epidemiološkim razmeram in bo ob doslednem upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov NIJZ 
potekalo po protokolu, ki omogoča izvajanje obveznega in razširjenega programa. 
Priporočila NIJZ ob postopnem odpiranju šol in vrtcev 
 
Vsi zaposleni se bomo trudili upoštevati priporočila, vzdrževati osnovne skupine-»mehurčke« 
in ponovno vzpostaviti pozitivno razredno klimo za vsakdanje delo. Prosimo vas, da tudi vi oz. 
vaši otroci upoštevajo vsa priporočila NIJZ (nošenje maske, upoštevanje varnostne razdalje, 
umivanje oz. razkuževanje rok, zračenje prostorov), najpomembneje pa je, da v šolo pridejo 
samo zdravi otroci (brez respiratornih obolenj in kašlja). 
 
V skladu s priporočili NIJZ Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport priporoča, da vsi 
zaposleni in učenci v šoli nosijo maske. Zaposleni ves čas, učenci pa izven učilnice oziroma 
mehurčka: npr. pri odhodu na stranišče, v jedilnico, garderobo, knjižnico … Na zunanjih 
površinah je potrebno zagotoviti ustrezno razdaljo. Pri učencih je zelo težko prepovedati 
druženje, zato priporočamo, da imajo učenci tudi na zunanjih površinah obrazne maske. 
Prosimo, da otroku priskrbite obrazno masko. Z otroki se pogovorite o higieni rok, kašlja, 
kihanja in o primerni razdalji med nami. 
 
Če je v družini oseba, ki kaže znake okužbe z virusom Covid-19 in čaka na rezultate testiranja 
vas prosimo, da v tem času otrok ostane doma, da ne bi v šoli širil morebitne okužbe. Če ima 
vaš otrok, za katerega bo predlagana karantena, sorojenca, lahko ta normalno obiskuje 
vrtec/šolo naprej. Prav tako lahko starš, ki ne bo skrbel za otroka, hodi naprej v službo. 
Odsvetuje se, da za otroka v karanteni skrbijo stari starši. Več lahko preberete na: Priporočila 
NIJZ odrejena karantena 
 
Le z upoštevanjem vseh ukrepov in priporočil bomo zmanjšali možnost za prenos okužbe. Vsi 
si želimo, da bi se pouk nadaljeval v šolski prostorih do konca šolskega leta, zato se obnašajmo 
odgovorno do sebe in drugih. Vsi. 
 
POTEK POUKA 
Učenci bodo ves čas pouka v svojem oddelku (to je t.i. mehurček) in v svoji matični učilnici. V 
razredu bodo upoštevali ustrezno varnostno razdaljo. Vsak učenec bo sedel sam, imel svojo 
šolsko klop. Učenci ne bodo prehajali iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne bodo mešale in 
družile med seboj. V času pouka bomo še posebej upoštevali priporočila glede temeljitega 
zračenja prostorov, zato naj imajo učenci primerna oz. dodatna topla oblačila.  
Vzgojno-izobraževalno delo bo osredotočeno na ponovno navajanje na redno šolsko delo, 
vzpostavljanje dnevne rutine in zagotavljanje varnega ter spodbudnega šolskega okolja.  
 
VSTOP V ŠOLO 
Prosimo vas, naj učenci prihajajo v šolo največ 10 min pred pričetkom pouka. V šolo bodo 
vstopali pri glavnem vhodu ali stranskem vhodu. Učenci si bodo morali pred vstopom v šolo 
razkužiti roke. Stojalo z razkužilom bo postavljeno ob vhodu. Oblačila in obutev bodo učenci 
odložili v svoji garderobi. V šolo bodo vstopali samo zaposleni in učenci. Zunanjim 
obiskovalcem vstop v šolo ni dovoljen brez dogovora. V času pouka bo glavni vhod zaprt.  
 

https://www.nijz.si/sl/postopno-odpiranje-vrtcev-in-sol-priporocila
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/obvestilo_za_starse_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojno-izobrazevalni_zavodi_5_13.9.2020.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/obvestilo_za_starse_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojno-izobrazevalni_zavodi_5_13.9.2020.pdf


DEJAVNOSTI, KI BODO POTEKALE V ŠOLI 
Poleg pouka, bo v šoli potekalo jutranje varstvo, podaljšano bivane, dnevi dejavnosti, interesne 
dejavnosti. 
Za učence 1. triletja se bodo dnevi dejavnosti izvajali v prostorih šole ob upoštevanju vseh 
higienskih in splošnih priporočil. Zaradi splošnega epidemiološkega stanja do nadaljnjega šola 
ne bo izvajala ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi, taborov in praktičnega dela prometne 
vzgoje. Prav tako se ne bodo izvajale interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji mentorji in 
interesne dejavnosti, ki se jih ne bo dalo izvesti znotraj mehurčka.  
 
JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo potekalo v matičnih učilnicah. V času jutranjega 
varstva in podaljšanega bivanja se učenci različnih oddelkov ne bodo mešali med seboj 
(ostanejo v mehurčku). Prosimo, da ju koristite v obsegu, ki ga nujno potrebujete in ki ste 
ga navedli pri prijavi. Po otroka pridite ob dogovorjeni uri in nanj počakate pred šolo (glavni 
vhod).  
Prevzem otroka iz podaljšanega bivanja: 
Izhodi učencev v spremstvu staršev ali skrbnikov so mogoči le ob spodaj navedenih urah.  

Učenec/-ka bo odhajal/-a iz OPB ob: 12.00 / 13.00 / 13.30 / 14.00 / 14.50–15.00  

Od 15.00 do 17.00 je možen poljuben čas odhoda.  

Matična šola: Na matični šoli starši ali skrbniki za razrede 1. a, 1. b, 2. a, 2. b in 3. a potrkajo 

na okno učilnice in s tem obvestijo učitelja, da so prišli po svojega otroka. Starši učencev 3. b 

razreda pokličejo na OPB telefonsko številko (040 977 686) in obvestijo učitelja, katerega 

učenca naj pošlje do izhoda. Starši pri prevzemu svojih otrok povedo tudi, na kateri izhod naj 

odide učenec. Učitelj nato napoti učenca, da se obleče in ob upoštevanju vseh zaščitnih 

ukrepov učenec zapusti šolo.  

PŠ Mekinje: Protokol izhodov iz podaljšanega bivanja je enak protokolu, ki je bil tudi v 

jesenskem času. Torej odhodi učencev le ob zgoraj navedenih urah. Starši pri prevzemu 

učenca pozvonijo na zvonec, kar opozori učitelja, da pogleda skozi okno in nato napoti učenca, 

da se obleče in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov učenec zapusti šolo. V izjemah je na 

voljo tudi številka šole (01 8391078).  

PŠ Nevlje: Protokol izhodov iz podaljšanega bivanja je enak protokolu, ki je bil tudi v 

jesenskem času. Torej odhodi učencev le ob zgoraj navedenih urah. Starš pove dežurnemu 

učitelju, po katerega učenca je prišel in učitelj nato odide do razreda in obvesti učenca o 

odhodu domov. Po 15.00 uri starši pokličejo na številko šole in povedo, po katerega učenca so 

prišli. Učitelj nato napoti učenca, da se obleče in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov učenec 

zapusti šolo.  

PŠ Tunjice: Protokol izhodov iz podaljšanega bivanja je enak protokolu, ki je bil tudi v 

jesenskem času. Torej odhodi učencev le ob zgoraj navedenih urah. Starši pri prevzemu 

učenca pozvonijo na zvonec, kar opozori učitelja, da pogleda skozi okno in nato napoti učenca, 

da se obleče in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov učenec nato zapusti šolo. V izjemah je 

na voljo tudi številka šole (01 8392504).  

PŠ Vranja Peč: Protokol izhodov iz podaljšanega bivanja je enak protokolu, ki je bil tudi v 

jesenskem času. Torej odhodi učencev le ob zgoraj navedenih urah. Starši pri prevzemu 

učenca pozvonijo na zvonec, kar opozori učitelja, da pogleda skozi okno in nato napoti učenca, 

da se obleče in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov učenec nato zapusti šolo. V izjemah je 

na voljo tudi številka šole (01 8311671) 



 
POGOVORNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 
Pogovorne ure in roditeljski sestanki bodo še naprej potekali po telefonu ali preko računalniške 
povezave. Pri razrednikih boste dobili tudi vse informacije o nadaljnjem delu oddelka, ki ga 
obiskuje vaš otrok.  
 
ŠOLSKE POTREBŠČINE 
Šolske torbe lahko učenci dnevno odnašajo domov. Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih 
potrebščin. V šolo naj prinašajo le tiste pripomočke, predmete, ki jih naroči učitelj. V šolo naj 
ne nosijo osebnih predmetov ali igrač. Predlagamo, da ima otrok svoj bidon za vodo. 
 
PREHRANA 
Na matični šoli bomo razdeljevali malico, kosilo in popoldansko malico, na podružničnih šolah 

pa malico in kosilo. Prijave in odjave obrokov potekajo na enak način, kot doslej (= starši 

najkasneje do 8.00 ure zjutraj po utečenih kanalih sporočanja javijo morebitne spremembe). 

Učenci, ki bodo iz utemeljenih razlogov s seboj v šolo prinašali svoj obrok (npr. popoldansko 

malico), te hrane ne smejo deliti z drugimi učenci. Učenci naj pred vsakim obrokom temeljito 

umijejo roke ter spoštujejo tudi ostale higienske ukrepe, s katerimi bodo ponovno seznanjeni s 

strani učiteljev.  

Še naprej bomo na ustaljen način razdeljevali brezplačne tople obroke prijavljenim učencem, 

ki se šolajo na daljavo (to so sedaj učenci od 4. razreda dalje). 

 
PREVOZI 
Šolski prevoz bo organiziran s šolskimi kombiji. Na kombijih so učenci različnih starostnih 
skupin, zato morajo imeti učenci maske. Maske zagotovijo starši učencev vozačev. Učenci 
morajo dosledno upoštevati navodila, ki so nalepljena ob vstopu v kombi.  
 
Vozni red: 

V šolo Iz šole 

Vel. Lašna 7:55 Sp. Palovče 13:20 

Sp. Palovče 7:30 Sp. Palovče 13:30 

Hrib, Poreber 7:06 (1.r), 8:00 (2.r, 3.r) Hrib, Poreber 13:55 (2.r, 3.r), 14:40 (1.r) 

Vir 7:12 Vir 13:15 

Tučna; Briše 7:50 Tučna; Briše 13:30 

 
Avtobus iz smeri Soteska in Laniše ne bo vozil. 
 
 
UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19 
Če zboli učenec, ki se nahaja v šoli, učitelj o tem obvesti starše. Starši prevzamejo otroka na 
mestu, o katerem se predhodno dogovorijo z učiteljem. Učenec počaka na starše v izolaciji. 
Starši se posvetujejo z osebnim zdravnikom otroka, ki da nadaljnja navodila.  
Če se izkaže, da je učenec okužen s Covid-19, so starši o tem dolžni čimprej obvestiti 
ravnatelja šole (telefonsko 01/8396-301 ali na GSM 040 327 883 ali po elektronski pošti 
rafko.lah@os-fa.si). Ravnatelj nato v najkrajšem možnem času o tem obvesti NIJZ. NIJZ 
odredi, ali je potrebna karantena oziroma pošlje nadaljnja navodila. 
 
OCENJEVANJE 
Obveščamo vas tudi, da je konec novembra 2020 ministrica za izobraževanje, znanost in šport 

izdala sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah 

v š. l. 2020/2021. Namesto dveh ocenjevalnih obdobij se pouk po obveznem predmetniku 

mailto:rafko.lah@os-fa.si


izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. 9. 2020 do 15. 6. 2021 (za učence 9. 

razreda) oz. do 24. 6. 2021 (za učence od 1. do 8.razreda). Zmanjšuje se tudi število 

predpisanih ocen.  

V trenutni situaciji je naša prioriteta ponovno vzpostaviti stik z učenci, preveriti in utrditi znanje, 

pridobljeno na daljavo, šele po tem, bo na vrsti ocenjevanje.  

 

Prepričani smo, da tudi učenci že težko čakajo na ponovno snidenje s sošolci in učitelji.  

Zaposleni se bomo trudili, da bo kljub drugačnim razmeram v šoli, otrokom bivanje in učenje v 

šolskih prostorih prijetno. Želimo, da bi nam z upoštevanjem dogovorov skupaj uspelo doseči 

razmere, ki nam bodo omogočale pouk po ustaljenih šolskih tirnicah.  

 

Kamnik, 25. 1. 2021                                                       Krizni tim OŠ Frana Albrehta Kamnik 


