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Spoštovani starši, dragi učenci, drage učenke!

PRVI ŠOLSKI DAN
V sredo, 1. septembra 2021, se začenja novo šolsko leto.
Prvi šolski dan bo potekal kot dan dejavnosti.
Oddelek
1.- 5. razred
I. in II. stopnja
6. – 9. razred
III. – VI. stopnja

Prihod učencev v šolo
7. 45
7. 45
8. 15
8. 15

Zaključek dneva dejavnosti
12. 05
12. 05
12. 35
12. 35

Učenci in starši upoštevajte uro začetka pouka in v šolo ne prihajajte predčasno. Prvi šolski
dan jutranjega varstva ne bo.
Starši učenca predajte učiteljem pred šolo in v šolo NE VSTOPAJTE.
Za MALICO BO poskrbljeno. KOSILA ta dan NE BO.
Ob koncu dneva dejavnosti lahko učenci zapustijo šolo.
Podaljšano bivanje otrok bo organizirano.
Starši sporočite po mailu ali pisno prvi šolski dan, do kdaj bo učenec prisoten v šoli (obrazec
pri vabilu).

SPLOŠNE INFORMACIJE GLEDE IZVAJANJA POUKA
Glede na trenutno veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb s Covid-19 se bo šolsko delo
prilagodilo, zato vam v nadaljevanju posredujemo informacije o načinu izvajanja v naši šoli.
Trenutno stanje omogoča izvajanje t. i. modela B. To pomeni, da bomo pouk izvajali v živo ob
upoštevanju vseh higienskih in preventivnih ukrepov.
Izvajali bomo obvezni in razširjeni program, interesne dejavnosti, dneve dejavnosti, ekskurzije,
šole v naravi, prevoze, prehranjevanje in druge dejavnosti. Model predvideva delo v običajnih

oddelkih in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju
neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju preventivnih in higienskih
ukrepov.
Za zaščito pred okužbo je potrebno poleg razdalje upoštevati redno in temeljito umivanje rok
z milom in vodo oziroma razkuževanje rok (za otroke je vsekakor primernejše umivanje z vodo)
in delovnih površin. Uporaba mask je obvezna za vse za zaposlene, obiskovalce in učence v
skupnih prostorih. V učilnicah je maska obvezna za učence od 6. do 9. razreda in za vse učitelje
in učiteljice, če ni zagotovljena minimalna razdalja 1,5 m. Učenci naj imajo s seboj svoje maske.
Prihod in odhod učencev v in iz šole bo potekal po ustaljenem protokolu, kar pomeni da starši
in zunanji obiskovalci v šolo NE VSTOPAJO oziroma vstopajo le v nujnih primerih, po
predhodnem dogovoru v tajništvu oz. z učiteljem ter ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Vsi, ki vstopamo
v šolski prostor, upoštevamo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli. Vodili bomo
evidenco zunanjih obiskovalcev šole.
V skladu z odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in
izobraževanju, z dne 23. 8. 2021, vas obveščamo, da je za udeležitev govorilnih ur, roditeljskih
sestankov potrebno izpolnjevati pogoj PCT (Potrdilo o negativnem testu - veljavnost 48h,
potrdilo o cepljenosti, potrdilo o prebolelosti covida-19).
V skladu z Okrožnico Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, z dne 27. 8. 2021, vas
obveščamo, da Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z
virusom SARS-CoV-2 za učence določa, da se samotestirajo učenci 7., 8. in 9. razreda. Teste bo
mogoče prevzeti v lekarnah s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih
dokazil za učence rojene od 1. 1. 2001 do 31. 13. 2010. Za starejše učence oz. za učence, ki so
vključeni v III. do VI. stopnjo posebnega programa je za prevzem testov potrebno imeti
potrdilo o šolanju, ki ga dobite v šoli.
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