Dragi naši učenci in učenke, spoštovani starši !
Veseli smo, da se v ponedeljek 15. februarja v šolske klopi vračajo vsi učenci naše
šole. Tako se bodo odprla šolska vrata tudi za učence od 4. do 9. razreda. Vzgojnoizobraževalno 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 (jutranje varstvo in podaljšano
bivanje).
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
Ob ponovnem vključevanju učencev in učenk v izobraževanje v šolah in zavodih se je
potrebno zavedati, da je virus še vedno med nami in da lahko vsako neupoštevanje
preventivnih ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni. Vsi si želimo, da bi se pouk
nadaljeval v šolski prostorih do konca šolskega leta, zato se obnašajmo odgovorno do
sebe in drugih. Vsi.
Spoštovani, vabimo vas, da preberete spodnje informacije o prihodu nazaj v šolo.
Če boste imeli po prebranem dilemo, vprašanje predlagamo, da se na ustaljen
način obrnete na razrednika.

Ravnatelj
Rafko Lah
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4. - 9. razred
POTEK POUKA
Učenci bodo ves čas pouka v svojem oddelku (to je t.i. mehurček) in v svoji matični
učilnici. V razredu bomo upoštevali ustrezno varnostno razdaljo, kolikor bo to mogoče.
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 posamično 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.

DEJAVNOSTI, KI BODO POTEKALE V ŠOLI
Poleg pouka, bo v šoli potekalo jutranje varstvo, podaljšano bivane, dnevi dejavnosti,
interesne dejavnosti.
Dnevi dejavnosti se bodo izvajali v prostorih šole, v okviru matičnega oddelka ali
skupine in ob upoštevanju vseh higienskih in splošnih priporočil, ali na prostem.
Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev in se organizira znotraj istega oddelka.
Pri pouku in dnevih dejavnosti lahko izjemoma sodelujejo tudi zunanji izvajalci
(predhodni dogovor z vodstvom, prehodno testiranje, ravnanje v skladu s higienskimi
priporočili).
V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki
niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.
Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v
matičnem oddelku. O načinu izvajanja posameznega izbirnega predmeta vas bodo
obvestili učitelji predmeta.
V primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za
učenke/učence in učiteljice/učitelje obvezno.

Šole v naravi, plavalnega tečaja, praktičnega dela prometne vzgoje za kolesarski
izpit in ekskurzij šola do nadaljnjega ne bo izvajala. 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.
Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami bodo
izvajale tudi mobilne učiteljice in učiteljice za dodatno strokovno pomoč, vendar ob
doslednem izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov.
Posebna skrb bo namenjena vzpodbujanju telesne dejavnosti in ohranjanju telesne
zmogljivosti. V ta namen bomo poskušali izvajati čim več gibalnih oz. športnih
aktivnosti ob upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov (medosebna varnostna
razdalja, zračenje prostora…).

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo za 1. triado potekalo kot do sedaj (v matičnih
učilnicah, po oddelkih).
Za učenke/učence 4. in 5. razreda bomo v dogovoru s starši organizirali podaljšano
bivanje le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo. V primeru, da za te učence
ne bomo mogli zagotoviti enoten mehurček, bomo oblikovali heterogeno skupino
podaljšanega bivanja, kjer bo uporaba mask za učenke/učence ter zaposlene nujna
tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.
Prevzem otroka iz podaljšanega bivanja:
Izhodi učencev v spremstvu staršev ali skrbnikov bodo potekali v skladu s protokolu in
v dogovoru z učitelji podaljšanega bivanja.

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. Predlagamo, da ima otrok svoj bidon za vodo.

PREVOZI
Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite starši. Če
imate možnost, vas prosimo, da sami zagotovite prevoz otroka v šolo.
Šolski prevoz bo organiziran. Učenci morajo nositi maske. Maske zagotovijo starši
učencev vozačev. Učenci morajo dosledno upoštevati navodila, ki so nalepljena ob
vstopu na kombi ali avtobus.
Prevozi potekajo po voznem redu, ki je veljal pred pričetkom pouka na daljavo.

PREHRANA
Na matični šoli bomo razdeljevali malico, kosilo in popoldansko malico, na
podružničnih šolah pa malico in kosilo.
POZOR: Učencem od 6. do 9. razreda bomo razdeljevali tiste obroke, na katere so bili
prijavljeni v času pred zaprtjem šole (t.j. v oktobru 2020). V primeru sprememb, nam
le-te sporočite v šolsko kuhinjo po telefonu ali emailu.
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 učitelja.
Učenci naj se dosledno držijo urnika prihodov na kosilo.

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 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.

VRAČILO IKT OPREME
Zaradi negotovih epidemioloških razmer svetujemo, da starši IKT opreme, ki so si jo
izposodili v šoli, še ne vračajo. O tem, kdaj boste vračali opremo, vas bomo obvestili.

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.

UČENCI, KI SE VRAČAJO IZ TUJINE
Osebo, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom
SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset (10) dni.
Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni
izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2. ...in ne sme biti starejši od 48 ur od
odvzema brisa. Test se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi
članici Evropske unije ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od
odvzema brisa. Karanteno na domu lahko kadarkoli prekinejo z negativnim testom
(PCR ali hitri antigenski test).
Države rdečega seznama na dan 11. 2. 2021: https://www.gov.si/teme/koronavirussars-cov-2/prehajanje-meja/#e75028

EVIDENCA ZUNANJIH OBISKOVALCEV
Vsak zunanji obiskovalec šole ob vsakem vstopu v šolo izpolni vprašalnik in odda
kontaktne podatke (obrazec je na voljo na spletni strani šole ali v šoli). Povezava do
obrazca: https://www.os-fa.si/wp-content/uploads/2021/01/Evidencni-list_Zunanjiobiskovalci33-1.pdf
Obiskovalca šole pri vhodu sprejme zaposleni, ki je z njim dogovorjen. V primeru, če
obiskovalec ni dogovorjen za obisk, pozvoni pri vratih.
Vsak zaposlen, ki gosti zunanjega obiskovalca, odda izpolnjen vprašalnik v tajništvo ali
računovodstvo isti ali najkasneje naslednji dan.
Tajnica šole vodi evidenco zunanjih obiskovalcev.

Kamnik, 12. 2. 2021

Krizni tim
OŠ Frana Albrehta Kamnik

