
OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Datum: 4. 2. 2021 

OBVESTILO  

Spoštovani starši in skrbniki, učenke in učenci! 

Od torka, 9. 2. 2021, se bo pouk za učenke in učence od 1. do 3. razreda ponovno pričel 

izvajati v šoli. 

Učenke in učenci, ki obiskujejo 4. do 9. razred, nadaljujejo s poukom na daljavo. 

Za učenke in učence od 1. do 3. razreda ob ponovnem vstopu v šolo veljajo naslednja 

navodila: 

- Učenci in učenke v torek, 9. 2. 2021, pridejo v šolo izjemoma med 8.00 in 8.15. 

- Učenke in učenci od srede, 10. 2. 2021, dalje prihajajo v šolo med 7.10 in 7.25 

(izjema so učenci vozači).  

- 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 2. in 3. 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). 

- S seboj naj prinesejo šolske copate in vse šolske potrebščine.  

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

tako bo organizirana šolska prehrana. Izvajanje interesnih in zunajšolskih dejavnosti odpade. 

Šolski prevozi bodo potekali po prilagojenem urniku, ki ga bomo objavili na spletni strani 

šole, razredniki vam ga bodo posredovali tudi na vašo elektronsko pošto. 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. 

Da se bomo lahko varno in učinkovito pripravili na izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v 

času trajanja epidemije Covid-19 vas prosimo, da razredničarki/razredniku do petka, 5. 2. 

2021, do 12. ure na el. pošto sporočite, če boste (za vodilo uporabite izjavo, ki vam jo bodo 

posredovali na vaš el. naslov): 

-  za vašega otroka potrebovali  jutranje varstvo in od katere ure dalje (velja le za učenke 

in učence 1. razreda), 



- vašega otroka vključili v oddelek podaljšanega bivanja in do katere ure bo vključen – 

izbirate lahko med: 12.50, 13.40, 14.30 in 15.20. Prosimo, da se navedene ure držite in 

vašega otroka pričakate pred šolo.  

- koristili organiziran šolski prevoz (velja za vozače).  

 

Zaradi varnosti in zahtevnosti organizacije dela v šoli v času epidemije vas prosimo, da v vse 

navedene oblike svoje otroke vpišete le, če jih res nujno potrebujete.  

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

prav tako sporočite.  

Starši boste po zaključku pouka otroka prevzeli pred šolo, učenke in učence, ki bodo pred 

tem še kosili, boste prevzeli 10 do 15 minut po zaključku pouka. 

Učenke in učence, ki bodo vključeni v PB, boste pred šolo prevzeli ob uri, ki jo boste sporočili 

razredniku/razredničarki. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava 



Spodaj podpisani/navedeni starši otroka ____________________ iz ___ razreda sporočamo 

(ustrezno izpolnite ali obkrožite/označite): 

a) Moj otrok bo prišel v jutranje varstvo ob _______ uri (samo za učence 1. razreda). 

b) Moj otrok bo vključen v podaljšano bivanje do _______ ure (izbirate lahko med:            

12.50, 13.40, 14.30, 15.20).  

c)        Moj otrok bo odšel domov takoj ob zaključku pouka 

č)        Moj otrok bo odšel domov takoj po kosilu.  

d)        Koristili bomo šolski prevoz (samo za učence vozače). 

 

Kraj in datum: __________________ 

Podpis staršev:__________________ 

 

 

Izjavo posredujte razredniku/razredničarki na el. pošto. 


