
Osnovna šola  Franca Rozmana Staneta 

Datum: 27. 8. 2020 

 
Spoštovani starši, cenjene učenke in učenci,  

 

v torek, 1. 9. 2020, pričenjamo novo šolsko leto. Na šoli smo veseli, da bomo pričeli pouk v 

šolski stavbi in upamo in želimo, da bo to tako trajalo celo šolsko leto.  

Zaradi zmanjševanja možnosti širjenja okužb SARS-CoV-2 bomo na šoli izvajali ukrepe, pouk 

in ostale dejavnosti v skladu s priporočili  Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva 

za izobraževanje znanost in šport. Starše pa prosimo, da v šolo prihajajo le zdravi otroci in da 

starši upoštevajo tudi naslednje: 

 

1. Da otrok v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s 

SARS-CoV-2. 

2. Da otroku ni bila odrejena karantena. 

3. Da v zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.  

4. Da bo otrok ostal doma, če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi ali bo potrjena 

okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu. 

 

Če otrok zboli z znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom 

biva v istem gospodinjstvu, naj ostane otrok doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok 

bolan, za nadaljnja navodila starši pokličejo otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.  

V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo bodo starši 

nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 

 

Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami  

s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj 

ogroženi za težek potek bolezni.  
 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno 

približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim 

počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom 

pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je 

potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti 

starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, 

jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna 

pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko 

testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos 

potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi 

ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako 

najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in 

več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 

 

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času 

pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se starši posvetujejo z otrokovim izbranim osebnim 

zdravnikom. 

 

 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


Informacije ob pričetku pouka 
 

Pred pričetkom pouka v šoli posredujemo staršem in učencem nekaj osnovnih informacij. 

 

Učenci od 2. do 5. razreda bodo prvi šolski dan pričeli s poukom ob 8.20, učenci od 6. do 9. 

razreda pa izjemoma ob 8.40. Ostale dni pa bodo vsi učenci pričenjali s poukom ob 8.20. 

Učenci naj imajo s seboj pripomočke za pouk po urniku, ki bo v petek objavljen na povezavi 

http://www.osfrslj.si/publikacija-urniki/ .  

 

Učenci bodo v šolo vstopali skozi oba glavna vhoda s Prušnikove ulice. Enako bodo pristopili 

k šoli tudi učenci, ki se bodo v šolo pripeljali s kolesi. Dostop do šole pri telovadnici ne bo 

možen zaradi prenove šolskega igrišča.  

 

Pouk bodo učenci izvajali v matičnih učilnicah.  Seznam matičnih učilnic je razviden iz urnikov 

oddelka.  

Učenci od 4. do 9. razreda ne bodo uporabljali garderobnih omaric. Preobuvali se bodo pred 

učilnicami.  

 

Učenci od 1. do 3. razreda bodo delovne zvezke prejeli prvi šolski dan v šoli. Učenci bodo 

prejeli isti dan tudi učbenike iz učbeniškega sklada.  

 

Jutranje varstvo, podaljšano bivanje in popoldansko varstvo bodo potekali po enakem 

razporedu kot v preteklem šolskem letu.  

Starši mlajših otrok, ki bodo te pospremili v jutranje varstvo ali k pouku, bodo otroke 

oddali delavcem šole pri vhodnih vratih.  Če bo pred šolo večje število staršev, upoštevajo 

medosebno razdaljo. Vključitev v jutranje varstvo je možna do 7.30. 

Učence, ki so vključeni v podaljšano bivanje do 15.10, bodo lahko starši prevzeli pred šolo po 

odhodu vozačev ob 15.15.  Če bodo starši prišli po otroka po tej uri, bodo lahko otroka prevzeli 

pred šolo po predhodnem klicu na telefonsko številko 031 375 900. 

 

Prevozi bodo potekali po enakem razporedu kot ob pričetku šolskega leta 2019/2020  

http://www.osfrslj.si/files/2009/01/Vozni-red-%C5%A1olskih-prevozov-2019-20.pdf 

(brez dodatne jutranje vožnje avtobusa, ki je bila uvedena junija 2020).  

Učenci, ki se bodo vozili s šolskim prevozom, bodo morali uporabljati zaščitno masko.  

Predlagamo, da šolski prevoz koristijo le tisti učenci, ki nimajo druge možnosti prihoda v 

šolo in iz šole.  

 

Za prijavljene učence bomo pripravili zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.  

 

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

higienskih ukrepov. Za pitje vode priporočamo lastno stekleničko ali plastenko. Priporočamo, 

da učenci v šolo ne prihajajo predčasno.  

Starši bodo lahko v šolo vstopali po predhodni najavi. 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. 

 

 

S spoštovanjem  

                                Božo Starašinič, ravnatelj 

 

http://www.osfrslj.si/publikacija-urniki/
http://www.osfrslj.si/files/2009/01/Vozni-red-%C5%A1olskih-prevozov-2019-20.pdf

