
Osnovna šola  Franca Rozmana Staneta 

Datum: 1. 6. 2020 
 
Spoštovani starši, cenjene učenke in učenci,  
 
v sredo,3. 6. 2020, se učenci od 6. do 8. razreda vračajo v šolo.   Na šoli se veselimo 
ponovnega srečanja. Upamo, da bo tudi za starše ena skrb manj ali pa bo ta manjša.  Pred 
pričetkom pouka v šoli posredujemo nekaj nekaj informacij. 
 
Pouk bo potekal po enakem urniku kot pred pred prekinitvijo pouka v šoli. Učenci naj 
prinesejo s seboj v šolo gradiva in pripomočke, ki jih bodo potrebovali za pouk po urniku.  
Pouk bo potekal cel čas v eni učilnici, kar je razvidno iz urnikov.  
 
6. a   http://www.osfrslj.si/files/2009/01/6A-4.pdf 
6. b   http://www.osfrslj.si/files/2009/01/6B-3.pdf 
7. a   http://www.osfrslj.si/files/2009/01/7A-2.pdf 
7. b   http://www.osfrslj.si/files/2009/01/7B-2.pdf 
8. a   http://www.osfrslj.si/files/2009/01/8A-3.pdf 
8. b   http://www.osfrslj.si/files/2009/01/8B-3.pdf 
 
Pouk se bo pričel ob 8.30, vendar bo prva ura pouka namenjena zbiranju otrok, higieni rok in 
navodilom povezanimi s spremembami pri uporabi garderobe. Učenci lahko pridejo v šolo 
med 8.10 in 8.30. Učenci ne bodo uporabljali garderobnih omaric, čevlje bodo hranili pred 
učilnicami.  
 
Prevozi bodo potekali enako kot pred prekinitvijo pouka v šoli.  Predlagamo, da šolski 
prevoz koristijo le tisti učenci, ki nimajo druge možnosti prihoda v šolo in iz šole.  
 
Prehrano bomo pripravili za prijavljene učence enako kot pred prekinitvijo pouka.  Če se 
bodo starši odločili za spremembo, to uredijo z obrazcem prijava/preklic prehrane.   
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 
 

Preventivne dejavnosti. V šoli bomo izvajali ukrepe fizične distance in dosledno  izvajanje 

higienskih ukrepov. V šolo naj prihajajo le otroci, ki so zdravi. Odsotnost otrok starši 

sporočajo razredničarkam in v tajništvo šole.  

Učencem, ki so starejši od 12 let, priporočamo uporabo zaščitnih mask v času, ko so izven 

učilnic. 

Učenci naj s seboj prinesejo podpisano izjavo staršev. Natisnjeno izjavo bodo učenci lahko 

dobili tudi v šoli. 

http://www.osfrslj.si/files/2020/05/Izjava-star%C5%A1ev.pdf 

 

Za dodatna pojasnila sem vam na voljo.  

 

 

S spoštovanjem  

                                      Božo Starašinič, ravnatelj 
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