
 
Ptuj, 19. 02. 2021 

(POSTOPNO) VRAČANJE UČENCEV V ŠOLO 
 
Drage učenke in učenci, spoštovani starši. 

V skladu z Odlokom o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 

in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih  (Uradni list RS, št. 25/2021, z dne 18. 2. 2021) učenci 

od 1. do 9. razreda ponovno začnejo pouk v šoli v ponedeljek, 22. februarja 2021.  

 

Dodatne informacije za starše: 

1. Vljudno prosimo vse starše, da v šolo pošiljate samo zdrave otroke.  

2. Pouk bo potekal po ustaljenem urniku, v običajnih oddelkih in matičnih učilnicah. 

3. Pouk v manjših učnih skupinah (MUS) se začasno ne izvaja. 

4. Pouk v specializiranih se začasno ne izvaja (razen ŠPO in TIT). 

5. Pouk izbirnih predmetov  (obveznih in neobveznih) bo do nadaljnjega potekal kot projektno 

delo (kombinacija pouka v šoli in pouka na daljavo). Navodila bodo učenci prejeli od učitelja. 

6. Interesne dejavnosti se ne izvajajo (samo v homogeni skupini – znotraj oddelka). 

7. Jutranje varstvo bo organizirano samo za učence 1. razreda s pričetkom ob 6.20. 

8. Razmislite o nujnosti vključitve otrok v jutranje varstvo in v podaljšano bivanje. Prosimo, da te 

možnosti ne uporabite, če imate drugo možnost. Za učence 4. in 5. razredov bo PB najdlje do 

14.25 (2. avtobus). Urnik PB bo objavljen na šolski spletni strani. 

9. Dnevi dejavnosti se izvajajo izključno v šoli znotraj oddelka. 

10. Vozijo šolski avtobusi – za nujne primere, kjer učenci nimajo druge možnosti. Vozijo po 

ustaljenem voznem redu, razen avtobusa 15.35. 

11. Prehrana: šolska malica in kosila bodo potekali v skladu z vašimi veljavnimi prijavami za to 

šolsko leto. Odjava prehrane poteka po uveljavljenem postopku preko eAsistenta. Tudi 

prevzem kosil se evidentira z veljavnim brezkontaktnim obeskom (ključkom). Urnik kosil bo 

objavljen na spletni strani šole. 

12. Za učence je v vseh prostorih šole, razen v matični učilnici, obvezna uporaba zaščitne maske. 

Za maske poskrbite starši. 

13. Učenci naj imajo toplejša oblačila, saj bomo morali prostore pogosto zračiti. Kolikor bo 

mogoče, bodo šli z učitelji tudi na prosto. 

14. Starši v šolo ne vstopate, otroke oddate pri vhodu. Ko po pouku pridete po njih, jih prav tako 

počakate pred vhodom in ravnate v skladu z navodili, ki bodo objavljena na vhodnih vratih. 

15. Delo v šoli bo potekalo po posebnem protokolu, kateri bo objavljen na šolski spletni strani vsaj 

en dan pred pričetkom pouka. 

16. V primeru, da imate v družini okužbo, otroka obdržite doma in nas o tem takoj obvestite. 

Zaposleni v šoli se bomo v največji meri, in v okviru naših možnosti, potrudili, da bo ponovno šolanje 

varno. Veselimo se ponovnega srečanja z našimi učenci. Vas, spoštovani starši, pa prosimo za dobro 

in strpno sodelovanje tudi v bodoče. 

Prijazen pozdrav vsem,                                                                                    Bogomir Širovnik, ravnatelj  

 


