
Sporočilo za starše.  

 

Spoštovani starši učencev od 1. do 3. razreda. Hvala za podatke, ki ste jih posredovali razredničarkam. 

S tem ste nam omogočili, da se lažje pripravimo za sprejem otrok, ki se ponovno vračajo v šolo.  Tega 

se vsi že veselimo in prepričan sem, da tudi učenci in starši. Življenje teče naprej in prilagoditi se 

bomo morali na drugačen način življenja in tudi medosebnih stikov. Priporočeni ukrepi Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje so zelo zahtevni in posegajo tudi v to. Zavedamo se, da spoštovanje 

priporočenih ukrepov prispeva k zmanjšanju Pandemije COVIDA-19 in zato jih bomo na šoli v 

največji meri spoštovali. Potrudili se bomo, da se bodo otroci vrnili v okolje, kjer se bodo, kljub 

nekaterim omejitvam,  počutili dobro. Želimo si, da starši ukrepe šole sprejmete z razumevanjem in se 

vam zahvaljujemo za zaupanje.  

 

14. 5. 2020                                                                                                   Božo Starašinič, ravnatelj 

 

 

Prihajanje in odhajanje otrok v šolo.  

 

Starši, ki so otroke prijavili v jutranje varstvo, pripeljejo otroke do vhodnih vrat in počakajo, da po 

otroka pride zaposleni delavec šole.  Če je pred šolo večje število staršev, upoštevajo medosebno 

razdaljo. Vključitev v jutranje varstvo je možna do 7.30. 

 

Potrebo po prevozu s kombijem so izrazili štirje starši, zato bo izvedena le vožnja ob 7.50 (Cesta na 

Poljane, Pri borštu …). 

Prevoz z avtobusom bo potekal po običajnem voznem redu. Starši ali druge osebe spremljajo otroke 

do postajališča in poskrbijo za varno razdaljo med otroki. Pri vstopanju na avtobus je potrebno 

spoštovati navodila prevoznika.  

 

Pouk se pričenja ob 8.20, vendar je prva ura pouka namenjena zbiranju otrok, higieni rok in 

seznanjanju z novo razporeditvijo, garderob,  učilnic in sedežnega reda. Starši lahko otroke 

pripeljejo pred šolo med 8.00 in 8.40. Otroke bodo pred šolo počakali zaposleni delavci šole in jih 

pospremili v učilnice. Če bo potrebno, jim bodo pomagali nesti torbe. Starši ostanejo izven šolskega 

prostora.   

 

Učenci prinesejo v šolo šolske torbe, ki bodo ostale v šoli in jih učenci ne bodo nosili domov. O 

vsebini torbe bodo starše po elektronski pošti obvestile razredničarke.   

 

V ponedeljek bodo imeli učenci 1. in 2. razreda pouk do 11.50. Starši otrok 1. in 2. razreda, ki ne 

bodo vključeni v podaljšano bivanje, bodo te lahko prevzemali pred šolo od 12.00 naprej. Otroka bo 

iz šole pospremil zaposleni delavec šole. Starši počakajo izven šolske stavbe. 

 

V ponedeljek bodo imeli učenci 3. razreda pouk do 12.40. Starši otrok 3. razreda, ki ne bodo 

vključeni v podaljšano bivanje, bodo te lahko prevzemali pred šolo od 12.50 naprej. Otroka bo iz 

šole pospremil zaposleni delavec šole. Starši počakajo izven šolske stavbe. 

 

Popoldanski prevoz bo potekal po običajnem razporedu. 

 

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

odhodu vozačev ob 15.15.  

 

Starši so izrazili potrebo po popoldanskem varstvu do 16.30. Če bodo starši prišli po otroka pred 

16.30, ga bodo lahko prevzeli pred šolo po predhodnem klicu na telefonsko številko 031 375 900. 


