
OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Datum: 18. 2. 2021 

OBVESTILO  

Spoštovani starši in skrbniki, učenke in učenci! 

Od ponedeljka, 22. 2. 2021, se bo pouk za vse učenke in učence začel izvajati v šoli.  

Za učenke in učence šole ob vstopu v šolo veljajo naslednja navodila: 

- Učenke in učenci prihajajo v šolo med 7.15 in 7.25 (izjema so učenci vozači). 

Prosimo, da se ure prihoda držite in v šolo oz. pred šolo ne prihajate pred 7.15. 

 

- Učenke in učenci 1. razreda skupaj s starši vstopijo skozi glavni vhod šole do zvonca 

na notranjih vratih, kjer z zvočnim signalom opozorijo na prihod. Učenke in učenci, ki 

obiskujejo jutranje varstvo, prihajajo v šolo kot običajno. Jutranje varstvo bomo izvajali 

v jedilnici šole. Učenke in učenci od 2. do 9. razreda vstopajo v šolo skozi garderobo 

in pri tem upoštevajo priporočeno razdaljo.  

 

- Učenke in učenci morajo v skladu z navodili NIJZ ob vstopu v šolo obvezno nositi 

zaščitno masko, ki jo snamejo šele ob prihodu v matično učilnico. 

 

- Zaščitno masko nosijo tudi v skupnih prostorih šole (hodniki, stranišča, v jedilnici do 

prevzema kosila in po zaključku kosila). 

 

- S seboj naj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine.  

Pouk bo potekal kot običajno. Organizirano bo jutranje varstvo in podaljšano bivanje, prav 

tako bo organizirana šolska prehrana.  

Obvezne in neobvezne izbirne predmete, dopolnilni in dodatni pouk ter nekatere 

interesne dejavnosti bomo izvajali v skladu z navodili NIJZ. V skupinah, v katerih so 

vključene učenke in učenci istega oddelka, zaščitnih mask ne bo potrebno nadeti, v skupinah, 

v katerih so vključene učenke in učenci iz različnih oddelkov, so zaščitne maske obvezne.  

Šolski prevozi bodo potekali po ustaljenem urniku. V kombiju oz. šolskem avtobusu morajo 

učenke in učenci obvezno nositi zaščitno masko, prav tako si ob vstopu v vozilo razkužijo 

roke. NIJZ v tem času zaradi varnosti otrok priporoča, da učenci hodijo v šolo peš, kjer je 

to mogoče oz. se starši poslužujejo individualnega prevoza (otroka vozijo v šolo sami). S 

tem boste zmanjšali možnost za morebitni prenos okužbe. 

 

Starši in skrbniki učenk ter učencev 4. in 5. razreda  

Za učenke/učence 4. in 5. razreda bomo organizirali podaljšano bivanje le za tiste 

učenke/učence, ki to nujno potrebujejo. Prosimo vas, da razredničarki/razredniku do 



petka, 19. 2. 2021, do 12. ure na el. pošto sporočite, če boste za vašega otroka potrebovali 

podaljšano bivanje. Le-to bo organizirano v mešani skupini, zato si bodo morali v času 

prisotnosti v PB nadeti zaščitno masko in jo nositi ves čas. 

 

V primeru, da vaš otrok ne bo imel kosila (pa je bil pred zaprtjem šole nanj naročen), nam to 

prav tako sporočite.  

 

V šolo pošiljajte izključno zdrave otroke.  

 

Prosimo vas, da redno spremljate obvestila, ki jih bomo objavljali na šolski spletni strani. 

 

Ostanite zdravi! 

 

Vinko Hostar, ravnatelj 

 

 

 

 

 

 

 


