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Prade, 22. 1. 2021
ZADEVA: Navodila ob vrnitvi učencev 1. VIO (1. - 3. razred) v šolo
V torek, 26. 1. 2021, se pričenja vzgojno-izobraževalno delo po obveznem in razširjenem
programu, prilagojeno higienskim priporočilom za izvajanje pouka v OŠ. Izvedbo programa
bo šola prilagodila okrožnici MIZŠ št. 6030-1/2021/10 z dne 20. 1. 2021 Postopno odpiranje
šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju osnovnega in glasbenega šolstva od
26. 1. 2021 naprej ter Priporočilom za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na
šoli ZRSŠ (Zavod RS za šolstvo) in Poostrenim higienskim priporočilom za izvajanje pouka v
OŠ za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2-model C-osnovne šole. Tokrat delo poteka znotraj
mehurčka - oddelka. V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci in zaposleni. Pomembno je, da
se starši seznanite s simptomi in znaki bolezni COVID-19 in ob pojavu simptomov otroka
obdržite doma ter kontaktirate vašega pediatra (glej prilogo Higienski ukrepi ...).
V torek, 26. 1. 2021, pripeljete svojega otroka do vhoda z železnimi vrati, kjer bo zaposleni
usmerjal proti vhodu. Strokovne delavke bodo otroka pospremila do učilnice. Starši in
skrbniki v šolo ne vstopate.
Učenci prinesejo prvi dan v šolo šolsko torbo s pripomočki za delo po urniku eAsistenta za
torek. Ob vhodu v šolo si nadenejo svojo masko, ali prevzamejo novo na vstopni točki v šolo,
kjer si tudi razkužijo roke. Med poukom v oddelku in telovadnici učencem ni potrebno nositi
maske, uporabljati jo morajo le izven oddelka (po hodnikih). V kolikor učenec ne more nositi
maske zaradi zdravstvenih razlogov, starši o tem pisno obvestijo ravnateljico.
-

Klopi so razporejene v razdalji najmanj 1,5 m. Učenec ima v oddelku samostojno
klop, ki je označena z njegovim imenom. Uporablja zgolj didaktične pripomočke, ki
jih učiteljica pripravi v vrečki ter lastno gradivo, ki ostaja na njegovi klopi v šoli.

-

Pouk poteka po ustaljenem urniku iz eAsistenta. Učenci imajo organizirane odmore in
kosilo po urniku, ki omogoča, da se skupine ne mešajo med seboj.

-

Vozači čakajo na vstop v avtobus tako, da je med njimi razdalja najmanj 1,5 m, razen
če gre za šolarje iz istega gospodinjstva. Pred vstopom v avtobus in ob izstopu si
morajo razkužiti roke. Ne glede na starost, morajo nositi masko na avtobusu.

-

Za prevzem otroka v PB, pokličete učiteljico na mobilni telefon oddelka, ki je
objavljen ob vhodu v šolo (glej prilogo 1). Učenec bo napoten k izhodu.

Prosimo, da vsi spoštujete navodila, in tako v največji možni meri poskrbimo za zdravje otrok
in osebja šole. Veselimo se vrnitve otrok v šolske prostore in si bomo po vseh močeh
prizadevali za vzpostavitev varnega in spodbudnega učnega okolja.
V ponedeljek bodo z vami vzpostavili stik razredniki na roditeljskih sestankih. Če imate
kakršnokoli vprašanje, na katerega razredniki ne bodo znali odgovoriti, se obrnite na
ravnateljico pisno.
Ravnateljica:
Franka Pegan Glavina
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Priloga 1: Telefonske številke oddelkov za prevzem otrok:
Prade:
1. A
1. Č
2. A
2. Č
3. A
3. Č

041
041
041
041
041
041

498 249
498 254
498 245
498 240
498 242
498 253

Podružnica Sv. Anton:
1. B
1. C
2. B
2. C
3. B
3. C

041
041
041
041
041
041

498
498
498
498
498
498

246
244
241
251
250
252
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ZADEVA: Splošni higienski ukrepi in zdravstvene omejitve za všolanje učencev (NIJZ)
Novi koronavirus se najpogosteje prenaša preko izločkov iz dihal med ljudmi, ki so tesno
skupaj, oziroma preko onesnaženih rok.
Upoštevajmo priporočila glede vzdrževanja medosebne razdalje, pravilnega nošenja
maske, higiene rok in higiene kašlja, zračenja ter čiščenja in razkuževanja.
Virus v okolico izločamo s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem, zato je priporočena
medosebna razdalja vsaj 1,5 oz. 2 metra. V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za
okužbo večje.
Ob kihanju, kašljanju ali neposrednem dotikanju površin ali predmetov z umazanimi rokami,
virus nanesemo na različne predmete in površine, kot so mize, delovne površine, kljuke na
vratih, ročaji, držaji in ograje, denar ... Drugi ljudje se lahko okužijo tako, da se dotaknejo teh
onesnaženih površin, nato pa se dotaknejo oči, nosu ali ust, ne da bi si prej umili roke.
Roke zato vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju
ali razkuževanju.
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročitelja okužbe
in s tem ščitimo sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov je odgovoren
tudi vsak posameznik.
Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa:
https://www.niiz.si/sites/www.niiz.si/files/uploaded/plakat navodila preprecitev-sirienia.pdf
• Umivanje rok: https://www.niiz.si/sites/www.niiz.si/flles/uploaded/navodila higienarok zdravstveni-delavci.pdf
• Higiena kašlja: https://www.niiz.si/sites/www.niiz.si/flles/uploaded/navodila higienakaslja 0.pdf
• Pravilna namestitev obrazne maske:
https://www.niiz.si/sites/www.niiz.si/files/uploaded/maske2 lektorirano.pdf

ZDRAVSTVENE OMEJITVE
Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke
za vrnitev v vrtec/šolo, dostopno na:
https://www.niiz.si/sites/www.niiz.si/files/uploaded/sklep rsk za pediatrijo 10 koresponden
cna seja 20052020 0.pdf
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MATERIALI NA SPLETNI STRANI NIJZ
V pomoč so vam lahko materiali na spletni strani NIJZ:
- https://www.niiz.si/sl/preprecevanie-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
- https://www.niiz.si/sl/sproscanie-ukrepov-covid-19
Za otroke:
- https://www.nijz.si/sl/otroci-in-mladostniki-v-casu-sirienia-okuzbe-covid-19
- https://zdai.net/
- https://zdai.net/kategoriia/koronavirus-otroci-in-mladostniki/
- https://www.niiz.si/sites/www.niiz.si/files/datoteke/dusevno zdravie otroci.pdf
Ostala gradiva so dostopna na: https://www.niiz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva

Vodstvo šole

