
 

 
 

Drage učenke in učenci ter spoštovani starši in skrbniki, 
prisrčno dobrodošli nazaj v vašo šolo. 

 

Verjamem, da ste preživeli zanimive in vesele počitniške dni. 
 

Želimo si, da bi v tem šolskem letu šolske duri ostale čim bolj odprte. V povezavi 
s tem vas vljudno prosim za razumevanje. Prosim vas tudi, da svoje vtise, mnenja, 
dileme in morebitna vprašanja sporočate takoj, ko je to mogoče, načeloma svoji 
razredničarki in/ali svojemu razredniku. 

 
Krizni tim in vodstvo šole, v sodelovanje z vsemi delavci šole, se bomo še naprej 
zelo trudili in prizadevali spremljati ter dopolnjevati naše načrte in delo. 
Prav tako vas prosim za razumevanje, strpnost in solidarnost; epidemioloških 
razmer v prihodnje namreč ne moremo napovedati. Posebno v matični šolski stavbi bo 
zaradi velikega števila otrok, pričakovane gradnje nove šole in premalo šolskih površin 
zahtevno izvajati pouk in druge aktivnosti v skladu s priporočili NIJZ. Priporočila bomo 
sicer kar se da optimalno udejanjali, žal pa ne vseh, saj imamo premajhno jedilnico, 
premajhne šolske avle, nekaj premajhnih učilnic, povprečno veliko število učencev v 
posameznem oddelku, veliko število učencev v stavbi nasploh in drugo. 

 
Ob tej priložnosti vas ponovno obveščam, da bodo imeli letošnji četrtošolci in 
petošolci matične šole pouk v prostorih župnišča na Šutni. Upoštevaje prostorsko 
situacijo matične šolske stavbe, število oddelkov v šolskem letu 2021/22 ter izvedbo 
enoizmenskega pouka, število prostorov v iztrošeni matični šolski stavbi 
 ne zadostuje več nujnim potrebam za izvedbo pouka v eni izmeni za vse učence. 
Predvsem pa si želimo, spoštovani starši in skrbniki, da bomo zmogli še naprej, vsak 
po svojih najboljših močeh, vzdrževati kulturo zaupanja in ljubezni do šolskega 
življenja. 

 
S predanostjo in srčnostjo ter SKUPAJ zmoremo veliko. 

 
Komunikacijski kanali v šolskem letu 2021/2022: 
Informacije, ki bodo namenjene vsem staršem in učencem bomo objavljali na šolski 
spletni strani. 

 
Informacije, ki bodo namenjene posameznemu učencu in staršem ali posamezni 
oddelčni skupnosti, bomo sporočali preko e asistenta. 

 
Le pogumno v novo šolsko leto! 
V imenu vseh zaposlenih vas prisrčno pozdravljam, 

Rafko Lah, ravnatelj 

OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 
2021/2022 



 
 

V nadaljevanju vas želimo seznaniti z navodili ob začetku novega šolskega leta, ki so 
usklajena z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in priporočili NIJZ. 
V primeru sprememb vas bomo o tem naknadno obvestili. 

 
Prosimo vas, da pozorno preberete spodnje obvestilo. Z otroki se pogovorite o 
upoštevanju navodil, o ustreznem in odgovornem vedenju in ravnanju. 

 
Potrebno je poudariti, da razmere v Sloveniji niso običajne, zato morajo biti naša 
ravnanja in delovanje odgovorna in preudarna. Potrebno se je zavedati, da manj 
izvajanja ukrepov pomeni manjšo varnost. Vsak posameznik s svojim ravnanjem 
vpliva na lastno zdravje in zdravje drugih. 

 
ZAČETEK POUKA 
Vsi učenci od 1. do 9. razreda v šolskem letu 2021/22 pričnejo s poukom v sredo, 1. 
septembra 2021. 

 
PRVI ŠOLSKI DAN 
 
1. RAZRED: 
Prvi šolski dan bo za učence 1. razredov namenjen sprejemu prvošolcev. Starši ste 
prejeli vabilo po pošti. Učenci bodo v šoli prejeli malico. 

 
2. DO 9. RAZRED: 

• Pouk se prične ob 8.20. Predur ne bo. 

• Učenci bodo v šolo vstopali od 8. ure dalje. Učenci vozači lahko vstopijo 
prej (glede na vozni red). 

• Prvi dve uri bosta razredni uri, z izjemo 6. razredov, ki bodo razredni uri namenili 
tri šolske ure. Učence 6. razredov bodo pred glavnim vhodom v šolo sprejele 
razredničarke in jih usmerile v njihove učilnice. 

 

• Pouk bo potekal po sredinem urniku (tudi izbirni predmeti). Učenci, pripravite 
svojo šolsko torbo po urniku (tudi športno opremo). 
Urnik bo najkasneje do ponedeljka objavljen v eAsistentu. 
Ne pozabite na copate. 

 

• Vsi učenci pri vstopu v šolo potrebujete maske, zato jih imejte pri sebi. 

• Učenci od 6. do 9. razreda boste imeli maske tudi pri pouku, mlajši le izven 
mehurčka (na hodniku, pri izbirnih predmetih …). 

 

PODALJŠANO BIVANJE bo organizirano do 17. ure. Otroke boste prevzeli pri 
glavnem vhodu, kjer bo dežurni učitelj. Od 15. ure dalje na matični šoli prehodno 
pokličite na OPB telefon (040-977-686), na podružnicah pozvonite. To velja le za prvi 
 šolski dan, navodila za naprej boste prejeli od učiteljev OPB. 

 

JUTRANJE VARSTVO: Jutranje varstvo prvi dan ne bo organizirano. Starši učencev 
2. in 3. razreda, ki zjutraj potrebujete varstvo, lahko otroka od 6.05 dalje pripeljete v 
jutranje dežurstvo. 

NAVODILA OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 



PREHRANA: Učenci, ki so naročeni na prehrano, bodo prvi dan v šoli prejeli malico 
in kosilo in popoldansko malico. Izjema so učenci 1. r., ki bodo 1.9. prejeli le malico. 

 
PREVOZI: 
Na avtobusu in kombiju učenci vozači obvezno nosijo masko. 
Učenci morajo dosledno upoštevati navodila, ki so nalepljena ob vstopu na kombi ali 
avtobus. 
V primeru ugodnega vremena predlagamo, da učenci, ki lahko, prihajajo v šolo peš, s 
kolesi, skiroji (ne pozabite na čelade). 

 
PREVOZI 1. 9. 2021 

 
SMER   V ŠOLO   IZ ŠOLE   

VRANJA PEČ   
Spodnje Palovče   

7.05, 8.00    
7.35   

13.00 , 14.45  
13.20, 15.10  

MARKOVO   7.55   13.05, 13.55, 14.45   

LANIŠE   7.50   13.10, 14.45   

TUČNA, BRIŠE   7.05  
7.45   

13.25, 14.15, 15.00 (s PŠ 
Nevlje)   

VIR PRI NEVLJAH   7.10  13.15  

HRIB, POREBER  7.05  
8.00   

13.55, 14.40, 15.00 (s PŠ 
Nevlje)   

Tunjice (Zadnji rob)  7.35  13.25, 15.07  

Žale  8.00  13.15, 14.50  

 
 

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV 2021/22 bo objavljen na šolski spletni strani 
STARŠI INFO. 

 
VARSTVO VOZAČEV IN ČAKAJOČIH bo organizirano. 

 
ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI 

 
Šola bo vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajala po modelu B (model določi resorno 
ministrstvo). V primeru sprememb vas bomo sproti obveščali. 

 
PREHRANA: 

• MATIČNA ŠOLA: Učenci, ki so naročeni na prehrano, bodo 1. 9. v šoli prejeli 
malico, kosilo in popoldansko malico. Izjema so učenci 1. r., ki bodo 1.9. 
prejeli le malico. Od 2. 9. dalje bodo prejeli tudi zajtrk. 

• PODRUŽNIČNE ŠOLE: učencem bo na voljo malica in kosilo (od 1. 9. 2021 
dalje) 



POUK: Pouk poteka tako kot preteklo šolsko leto v stalnih učilnicah v t.i. mehurčkih. 
 

ODDELEK UČILNICA 

6. a 3u1 

6. b 3u2 

6. c 2u6 

6. č 3u4 

7. a 1u2 

7. b 1u1 

7. c 2u2 

7. č 3u5 

8. a 1u3 

8. b 3u7 

8. c 2u1 

8. č 2u4 

9. a 3u8 
1.sk (3u8), 2. sk. (1u5) 

9. b 2u7 

9. c 3u3 
4. sk. (3u3), 5. sk (Pu7, 1u6) 

 
IZBIRNI PREDMETI potekajo v stalnih učilnicah (glej eAsistent). 

 
MEŠANJE SKUPIN: Izbirni predmeti, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, interesne 
dejavnosti, skupinska učna pomoč, dodatna strokovna pomoč (če se izvaja v skupini), 
varstvo čakajočih … se lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ (distanca, maska) izvajajo 
v mešanih skupinah. 

 
ŠOLSKE POTREBŠČINE: Učenci si potrebščin med seboj ne posojajo oz. jih pred 
uporabo ustrezno razkužijo (ali to naredi učitelj). 

 
ŠOLA V NARAVI: o tem, če bo izvedena letna šola v naravi, boste pravočasno 
obveščeni. 

 
SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 

• Starši ne vstopate v šolo, razen v izjemoma (v primeru poškodb, bolezni ….) 
in v dogovoru s strokovnimi delavci. 

• Starši otroke prevzamete pri glavnem vhodu. 
• Odhajanje otrok iz oddelka podaljšanega bivanja (v nadaljevanju OPB) bo 

od 2. 9. dalje organizirano ob posameznih terminih (urah), o čemer boste 
obveščeni s strani učiteljev OPB. 

• Roditeljski sestanki (v nadaljevanju RS) in pogovorne ure (v nadaljevanju 
PU) bodo potekale na daljavo (po telefonu, videopovezavi) ali na zunanjih 
površinah. Pri tem bomo upoštevali vsa priporočila in ukrepe. 

• Izjemoma lahko pogovorne ure s posameznimi starši potekajo v šoli 
ob doslednem izvajanju vseh ukrepov – v dogovoru strokovnega delavca šole 
s staršem. 



EVIDENCA ZUNANJIH OBISKOVALCEV: 
• Vse osebe (starši, izvajalci delavnic, predavanj, interesnih dejavnosti, zd, csd, 

policija, dobavitelji ...), ki prihajajo v prostore šole in so starejše od 15 let, morajo 
izpolnjevati pogoje PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje). Izjeme so lahko le 
osebe, ki po predhodnem dogovoru z učiteljem, pripeljejo ali odpeljejo otroka 
oziroma učenca v 1., 2. ali 3. razred.  

• Ob tem obiskovalci upoštevajo zaščitne ukrepe (maska, razkuževanje). 
• Vsak obiskovalec šole ob vsakem vstopu v šolo izpolni vprašalnik in odda 

kontaktne podatke. 
 

 

 

SAMOZAŠČITNO VEDENJE UČENCEV 
 

Razrednik prvi dan pouka učence obvesti o higienskih priporočilih. 
• Vsi učenci v skupnih prostorih uporabljajo masko. 
• Učenci od 1. do 5. r. so v razredu brez maske. 
• Učenci od 6. do 9. razreda v razredu in izven uporabljajo masko. 

• Učenci različnih oddelkov v mešanih skupinah (npr. izbirni predmet, OPB, JV) 
nosijo masko. 

• Učenci pri pouku športa ne uporabljajo maske. 
• V času pouka bomo upoštevali priporočila glede temeljitega zračenja 

prostorov, zato naj imajo učenci primerna oz. dodatna topla oblačila. 
• Učenci naj si med seboj ne posojajo šolskih potrebščin. 
• Učenci v času odmora zapuščajo učilnico le v dogovoru z učiteljem. 
• Po pouku oz. končanih šolskih obveznostih se učenci odpravijo domov in se 
ne zadržujejo na šolskem prostoru (v šoli ali pred šolo). 
• Če učenci pouk začnejo z 2. šolsko uro, pridejo v šolo 10 minut pred začetkom 
pouka. Ne zadržujejo se pred šolo. 
• Če učenci kljub opozorilom ne upoštevajo navodil, učitelji ravnajo v skladu s 
Pravili šolskega reda OŠ Frana Albrehta. 

 
ZAŠČITNI UKREPI 
Ukrepi proti širjenju okužbe so prednostno usmerjeni vzdrževanje zadostne 
medosebne razdalje in s tem v preprečevanje prenosa okužbe. Čiščenje oz. 
razkuževanje površin in predmetov. Redno in temeljito umivanje rok z milom in 
vodo. 

• V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim 
razkužilom za roke. 

• Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. 
vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz 
stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

• Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 
• Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 
• Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo 

usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del 
rokava). 

• Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo 
roke z milom ter vodo. 

HIGIENSKA PRIPOROČILA IN NAVODILA 



•  Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri 
(na stežaj odprta okna). 

 
Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). 

 

 

 

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, prosimo, da 
kontaktirate zdravnika, da preveri morebitno okužbo s covid-19. 

 
Če učenec zboli v šoli in ima vročino in druge znake akutne okužbe dihal, obvestimo 
starše, da pridejo ponj. 

• Starše ali skrbnike učenec počaka v sobi za izolacijo. 
• Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. 
• Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik. 

 
Če je pri učencu potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestite 
RAZREDNIKA in ravnajte v skladu z navodili zdravstvene stroke. 

 
Če obstaja sum na covid-19 pri družinskem članu oz. osebi, s katero je učenec 
v skupnem gospodinjstvu vas prosimo, da otrok, do rezultata PCR testa ostane 
doma. 

 
V primeru odrejene karantene za oddelek boste starši obveščeni po e-pošti. 

 
 

Krizni tim OŠ Frana Albrehta Kamnik 

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA Z ZNAKI 
COVID - 19 


