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Spoštovani starši,
v ponedeljek, 16. februarja 2021, se bodo v šolo vrnili tudi učenci od 4. do 9. razreda. Na šoli smo veseli,
da se bomo ponovno srečali z učenkami in učenci. Upamo, da bo tudi za starše ena skrb manj ali pa bo
ta manjša. Potrudili se bomo, da bomo učencem zagotovili varno učno in socialno okolje, starše pa
razbremenili dela za šolo, ki ste ga v preteklih mesecih opravili. Na šoli cenimo delo in trud, ki ste ga
opravili in vam izrekamo globoko spoštovanje.
Zaradi spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 bomo na šoli
nekatere dejavnosti prilagodili.
Pred pričetkom pouka v šoli vam posredujemo nekaj informacij.
V šolo naj prihajajo le zdrave učenke in učenci.
Jutranje varstvo bo samo za učence od 1. do 3. razreda, ki to nujno potrebujejo.
Prevozi učencev 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. Na šolskem prevozu je
obvezna uporaba zaščitnih mask.
Garderobe bodo učenci od 6. do 9. razreda lahko uporabljali po pričetku pouka, ne pa ob prihodu v
šolo. Vsi učenci se bodo preobuvali pred matičnimi učilnicami.
Pouk bo potekal v istih matičnih učilnicah kot pred prekinitvijo pouka. Sprememba je pri 7. a razredu,
ki bo imel pouk v učilnici matematike in pri 9. b razredu, ki bo imel pouk v učilnici likovne umetnosti.
Pouk bo za učence 4. in 5. razreda potekal po enakem urniku kot pred prekinitvijo pouka v šoli. Urnik
pouka za učence od 6. do 9. razreda bo nekoliko prilagojen in bo za ponedeljkov pouk objavljen na
spletni strani med novicami in obvestili.
Pouka v manjših učnih skupinah (8. in 9. razred) ne bomo izvajali. Učenci bodo imeli pouk slovenščine
in angleškega jezika v okviru matičnega oddelka.
Pri izbirnih predmetih (tuj jezik), kjer so učenci združeni iz več oddelkov, bodo učenci in učitelji
uporabljali maske in vzdrževali ustrezno razdaljo.
Prehrano bomo pripravili za prijavljene učence enako kot pred prekinitvijo pouka.
Podaljšano bivanje učencev 4. in 5. razreda bomo izvajali le za učence, ki to nujno potrebujejo. Starše
učencev 4. in 5. razreda prosimo, da izpolnijo priloženo prijavnico. V primeru, da se bo oblikovala
skupina iz učencev različnih razredov, bodo učenci uporabljali maske.
Preventivne dejavnosti. V šoli bomo izvajali ukrepe fizične distance in dosledno izvajanje higienskih
ukrepov. V šolo naj prihajajo le učenci, ki so zdravi. Odsotnost otrok starši sporočajo razredničarkam
in v tajništvo šole. Učenci bodo v skupnih prostorih šole uporabljali zaščitne maske (hodniki, sanitarije,
garderobe ...). Zaradi zračenja prostorov naj imajo učenci toplejša oblačila.
Učenci naj ne prihajajo v šolo predčasno.
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