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ZADEVA: Navodila ob vrnitvi devetošolcev v šolo  

 

Spoštovani starši, dragi devetošolci! 

V ponedeljek, 25. 5. 2020, ponovno odpiramo šolska vrata tudi za naše devetošolce. Naj vas 

seznanimo, da bo izvajanje pouka drugačno, kot ste ga bili vajeni. Prosimo vas, da se doma 

pred prihodom v šolo pogovorite o vsem, kar vam predstavljamo v tem obvestilu. 

ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI ZA UČENCE 9. RAZREDA 

Devetošolci, prosimo vas, da v šolo pridete, le če ste povsem zdravi. To je pomembno za 

zdravje vseh drugih otrok, ki so že v šoli in tudi zaposlenih. Pouk bo potekal po prilagojenem 

urniku. O začetku pouka,  urniku in učilnici, v kateri bo potekal pouk, boste obveščeni v 

spletni razredni uri v četrtek,  21. 5. 2020, zjutraj  in na spletni strani šole. Učenci 9. razreda 

boste v šolo vstopali skozi glavni vhod predmetne stopnje in skozi ta vhod tudi zapuščali 

šolo po koncu pouka. Garderobe ne boste uporabljali, ker se ne boste preobuvali. Na šoli 

smo pouk organizirali na način, da bo ta potekal v treh  skupinah v Pradah in dveh skupinah v 

Sv. Antonu. Vse dejavnosti v okviru pouka se bodo odvijale ves čas v isti skupini in v isti 

učilnici. Pouka v heterogenih skupinah nismo organizirali. Pouk bo organiziran drugače, in 

sicer boste imeli učenci v enem dnevu na urniku več ur istega predmeta. O urniku vas 

bodo obvestili razredniki. 

 

UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL IN NAVODIL 

V skladu s priporočili in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zavoda za šolstvo 

RS smo za vse naše učence, starše in zaposlene pripravili načrt vseh ukrepov za zagotavljanje 

varnega okolja, v katerem bo potekal spremenjen način pouka. Veljal bo poseben režim 

higiene in vedenja, ki ga boste devetošolci morali upoštevati ob prihodu v šolo. 

PRIHOD IN ODHOD IZ ŠOLE 

Dostop do šole je začrtan z 1, 5 m razdalje. Ob vstopu boste razkužili roke in dobili 2 pralni 

maski (eno takoj namestite na obraz, drugo shranite in odnesete domov). Učenci s seboj 

prinesite vse šolske pripomočke za vse predmete. Po priporočilu Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje boste učenci vse šolske potrebščine puščali v šoli. Ob prihodu v šolo boste vse 

odnesli v učilnico,  kjer jih boste odložili in hranili vedno na istem mestu. 

ŠOLSKA PREHRANA 

V primeru, da vaš otrok iz utemeljenih razlogov pouka ne bo obiskoval, to javite razredničarki 

preko komunikacijskega kanala, ki ga uporabljate. Malica bo za vse učence, ki le-to prejemate 

v šoli organizirana tako kot doslej. Malico in kosilo v primeru sprememb morate prijaviti 

v tajništvo na mail do petka, 22. 5. 2020, do 8. ure zjutraj. Osebne prijave na šoli ne 

bodo možne. 

Veselimo se srečanja z vami. 

Razredničarka:       Ravnateljica: 

Franka Pegan Glavina 
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