
Učenci 1., 2., 3. razreda ter 9. razreda se 

bodo vrnili v šolske klopi 

Spoštovani starši, 

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 

18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V 

zvezi s tem bo ministrica izdala sklep, ki bo določal, da se: 

 VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih 

šole, 

 VIZ delo za učence 9. razreda predvidoma od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole, 

 lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 

8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 

dalje. 

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so 

organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije 

Covid 19. 

Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja: 

 v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma, 

 vzdrževati je potrebno primerno razdaljo, 

 vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja. 

V skladu s priporočili NIJZ mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred 

vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava – Priloga 3), s katero starši potrdijo, da je otrok 

zdrav. 

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za 

vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju (Priloga 4). Omejitve se nanašajo tudi na družinske člane 

oziroma osebe v istem gospodinjstvu in je v takem primeru vrnitev otroka v šolo odsvetovana 

(Priloga 5). 

Da bomo naše delo lahko organizirali na nov način, varno in v skladu s priporočili, vam v 

prilogi pošiljamo Prijavnico za učence 1.-3. razreda (Priloga 1) in Prijavnico za učence 4.-9. 

razreda (Priloga 2). Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete razredničarki na 

elektronski naslov ali preko eAsistenta čimprej, najkasneje pa do torka, 12. 5. 2020 (do 17.00) 

in na elektronski naslov šole (os.sempas@guest.arnes.si). Če otrok šole ne bo obiskoval, 

navedete razlog (npr. zdravstveno ogrožena skupina). Pred prihodom otroka v šolo boste 

oddali tudi podpisano Izjavo (Priloga 3). Predlagamo, da Izjavo pošljete takrat kot Prijavnico. 

Če boste imeli težave s pošiljanjem dokumentov po elektronski pošti ali eAsistentu, nam to 

sporočite na telefon 05 3077100. 

 



Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo 

kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). 

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete 

zagotoviti, zato se dogovarjamo za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi 

zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko učencev bo šolski prevoz potrebovalo. 

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke 

kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na 

ustaljen način, to je preko spletnega obrazca. 

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo 

potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti. 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE 

  

1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev. 

2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v 

istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo 

združevale. 

3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste 

skupine. 

4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli 

obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in 

metode dela.  

5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki 

izobraževanja na daljavo. 

6. Petošolci niso opravili kolesarskega izpita, zato ga bodo imeli možnost opravljati v 

prihodnjem šolskem letu.  

7. V maju in juniju večino učencev čaka še ocenjevanje znanja. Učitelji so vas in vas bodo 

obveščali kdaj in kako bo pri njih ocenjevanje potekalo. 

Podrobnejše protokole in načrte aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti usmerjeni v varno izvajanje 

dejavnosti v šoli v času epidemije, vam bomo poslali pred pričetkom izvedbe pouka v šoli.  

Zavedamo se, da je kljub vaši in naši želji po srečanju otrok s sošolci in učitelji ponovni 

prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da bodo učenci šolski prag čim 

lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja 

epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar 

se vam iskreno zahvaljujemo. 

Ostanite zdravi in lep pozdrav! 

Vodstvo šole 


