
Osnovna šola  Franca Rozmana Staneta 

Datum: 20. 5. 2020 

 

Spoštovani starši, 

 

v ponedeljek, 25. 5. 2020, se tudi za učence 9.  razreda pričenja pouk v šolskih prostorih.  

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v skladu s higienskimi priporočili 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo izvajanje pouka potekalo nekoliko drugače, kot smo bili vajeni do 

sedaj.  

 

Prvi dan pouka se bo pouk pričel ob 8.40. Učenci bodo lahko v šolo vstopili skozi glavni vhod od 8.30 

naprej. Posamično bodo odšli do garderob in se preobuli v copate, čevlje pa odnesli v drugo nadstropje, kjer 

bodo začasno hranili garderobo. Učenci naj s seboj prinesejo učna gradiva in potrebščine za pouk po urniku. 

 

Urnik pouka bo prilagojen priporočilom, da se dnevno pri pouku izmenjuje manjše število učiteljev. Urnik 

pouka je objavljen na povezavi: 

http://www.osfrslj.si/files/2009/01/Urnik-9A.pdf za 9. a razred 

http://www.osfrslj.si/files/2009/01/Urnik-9B.pdf  za 9. b razred 

 

Učenci bodo izvajali pouk v eni učilnici. Učenci 9. a razreda bodo imeli pouk v učilnici ZGO/GEO, učenci 

9. b razreda pa v učilnici SLO. V učilnici bo imel vsak učenec svoje stalno mesto, ki ga bo uporabljal do 

nadaljnjega.  

 

Prevoz je organiziran enko kot do sedaj. Učenci, ki se bodo vozili s šolskim prevozom morajo upoštevati 

navodila za potnike. http://www.osfrslj.si/files/2020/05/Navodila-za-potnike-_-MZI.pdf   

Poleg tega prevoznik dodaja, da je skladno z navodili NIJZ-ja, maska obvezna za otroke, ki so starejši od 12 

leta. Vsi avtobusi so opremljeni po navodilih NIJZ-ja. Vstop in izstop je mogoče le pri drugih vratih, kjer je 

to mogoče, pri vstopnih vratih je nameščeno tudi razkužilo za roke. Na sedežih, kjer ni možnosti sedišč, so z 

vidnimi nalepkami tudi označeni.  

 

Pri nudenju prehrane učencem bomo upoštevali prijave, ki so veljale do prekinitve pouka v šoli. V 

primeru drugačnih potreb lahko starši opravijo preklic prehrane ali prijavo na prehrano.  

Preklic: http://www.osfrslj.si/files/2008/09/Preklic-prijave-na-prehrano-2.pdf 

Prijava: http://www.osfrslj.si/files/2008/09/Prijava-u%C4%8Dencev-na-prehrano.pdf 

 

Preventivni ukrepi.  Učenci si ob prihodu v šolo v učilnicah umijejo roke. Roke si umijejo po uporabi 

stranišča in pred malico in kosilom. Enako tudi po končanem hranjenju. V sanitarije učenci vstopajo 

posamezno.  Pri gibanju v šoli upoštevajo priporočeno osebno razdaljo. Osebnih stvari, šolskih potrebščin in 

pripomočkov si učenci ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učencem priporočamo nošenja zaščitnih mask ali 

druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite). S preventivnimi ukrepi 

bod učenci podrobneje seznanjeni v šoli. 

 

Prilagamo še Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo,  ki jo starši vrnete na e-naslov tajnistvo@osfrslj.si ali  

pa jo učenci prinesejo s seboj v šolo.   

 

Za dodatna pojasnila sem vam na voljo.  

 

S spoštovanjem  

                                              Božo Starašinič, ravnatelj 

                                                                                                                         031 864 357, 01 512 16 81 
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