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Prade, 19. 8. 2020 

 

ZADEVA: Prvi šolski dan – torek, 1. 9. 2020. 

 

Šolsko leto 2020/21 bomo pričeli z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s 

SARS-CoV-2: model B-OŠ. V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. Vsi, ki 

vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol (glej prilogo), oziroma načrt gibanja 

po šoli. Ob vstopu v šolo je obvezno razkuževanje rok, za učence od 6. razreda dalje pa 

zaščitna maska, ki jo prinesejo od doma ali prevzamejo ob vhodu. Učenci v šoli ne 

uporabljajo copat in garderobnih prostorov. Za usmerjanje učencev do matičnih učilnic bodo 

poskrbeli javni delavci in dežurni učitelji. 

 

MATIČNA ŠOLA PRADE 

- Učenci od 6. do 9. razreda pridejo v OŠ Elvire Vatovec Prade ob 7.30 ter odidejo takoj 

v svojo matično učilnico, kjer jih bo pričakal razrednik (glej prilogo Oddelki, 

razredniki, matične učilnice 2020/21. Razredi bodo ustrezno označeni – tablica ob 

vratih). 

- Učenci od 2. do 5. razreda pridejo v OŠ Elvire Vatovec Prade ob 8.20 ter odidejo takoj 

v svojo matično učilnico, kjer jih bo pričakal razrednik (glej prilogo Oddelki, 

razredniki, matične učilnice 2020/21. Razredi bodo ustrezno označeni – tablica ob 

vratih). 

PODRUŽNICA SV. ANTON 

- Učenci od 2. do 9. razreda pridejo v podružnico Sv. Anton ob 8.00 ter odidejo takoj v 

svojo matično učilnico, kjer jih bo pričakal razrednik (glej prilogo Oddelki, razredniki, 

matične učilnice 2020/21). 

 

Prvi šolski dan bo namenjen seznanjanju učencev z navodili in priporočili, povezanimi z 

varnim prihajanjem v  šolo in iz nje, protokolom, ki je vezan na hišni red, dogovoru o 

komunikaciji v primeru pouka na daljavo (AAI dostop), izmenjavi informacij, pridobivanju 

podatkov o dostopnosti IKT ter informacijam o organizaciji pouka. Po malici sledi pouk po 

ustaljenem urniku. 

 

Prvošolce bo letos pred šolo pričakala razredničarka in jih odpeljala v matično učilnico. 

Sprejema zaradi trenutne epidemiološke situacije v državi ne bo. Prvošolci bodo preživeli 1. 

šolski dan:  

- 9.30 – 10.30 v Pradah (1. a)  ter 9.45 – 10.45 v Pradah (1. č) 

- 9.00 – 10.15 v Sv. Antonu (1. b) ter 9.15 – 10.30 v Sv. Antonu (1. c) 

 

Pred poukom bo organizirano jutranje varstvo od 6.30 dalje, po pouku pa podaljšano bivanje 

do 16.30. Na šoli bodo organizirani vsi obroki. Šolski avtobusi bodo že prvi dan vozili po 

ustaljenem voznem redu, ki je objavljen na spletni strani šole pod zavihkom Vozni red. 

 

Učenci naj prinesejo s seboj beležko ter šolske potrebščine zgolj za torek, 1. 9. 2020, da lahko 

samostojno prinesejo svojo šolsko torbo v razred. Urnik bo objavljen na spletni strani šole pod 

zavihkom Urnik. Učbenike bodo učenci prejeli v šoli prvi teden septembra. 

 

                                                                                                    Ravnateljica 

Franka Pegan Glavina 
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Priloga 1: ODDELKI, RAZREDNIKI, MATIČNE UČILNICE 2020/21 

 

MATIČNA ŠOLA PRADE 

 RAZREDNIK/NADOMESTNI 

RAZREDNIK 

MATIČNA 

UČILNICA 

GL. ODMORI 

2. - 5. določi razrednik 

6. – 9. po urniku 

1. A Tanja Knap, Darja Premrl 1. A  Peskovnik 

1. Č Katja Jerman 1. Č Peskovnik 

2. A Polona Mihalič  2. A Igrala za šolo 

2. Č Sara Ivančič  2. Č Igrala za šolo 

3. A Maja Kodarin 3. A Amfiteater 

3. Č Irena Strmečki Bergant 3. Č Amfiteater 

4. A Lavra Kozlovič    4. A Krogla 

4. Č Tanja Velkavrh  4. Č Krogla 

5. A Mirjana Rumin KE_M Uč. na prostem 

5. Č Helena Novak MEDIOT. Uč. na prostem 

6. A Jasmina Čanadi/Nataša Janičijevič ZG  Igrala za šolo 

6. Č Irena Povh/Nadja Agapito AN Igrala za šolo 

7. A Orjana Jakomin Velikanje/Pavel Fičur GV Ob telovadnici 

7. Č Margareta Manfreda/Aleksander Mask TH_V Ob telovadnici 

8. A Ieva Rojac/Lea Bric LV_1 Oljčnik 

8. Č Tinkara Žagar/Ksenija Pfeifer LV_2 Oljčnik 

9. A Sabina Kljajič/Marko Krota KE_V  Amfiteater 

9. Č Sonja Guzič/Aleksandra Ristič SLJ Amfiteater 

 

PODRUŽNICA SV. ANTON 

 RAZREDNIK/NADOMESTNI 

RAZREDNIK 

MATIČNA 

UČILNICA 

GL. ODMORI 

 

1. B Barbara Ercigoj/Alenka Jakomin 1. B Pred učilnico 

1. C Sandra Milanović/Alenka Jakomin 1. C Pred učilnico 

2. B Martina Števanja 2. B Igrišče ob šoli 

2. C Meta Rožac Panger  2. C Igrišče ob šoli 

3. B Elizabeta Šiškovič 3. B Igrišče KS – leva polovica 

3. C Tjaša Klaj 3. C Igrišče KS – leva polovica 

4. B Lidija Vodeb  4. B Igrišče KS – desna polovica 

4. C Maša Ražman Knap 4. C Igrišče KS – desna polovica 

5. B Mojca Makor 5. B Igrišče za šolo 

5. C Tina Marsič 5. C Igrišče za šolo 

6. B Marina Hrabar/Natalia Gorenc THLVsva3 Zgornji del igrišča – ob ograji 

6. C Jadranka Š. Gombač/Sandra Planinšek GE_sva3 Zgornji del igrišča – ob ograji 

7. B Suzana Udovič/Anja Argenti SLITsva3 Prostor ob stopnišču - medetaža 

7. C Monika Oven/Urška Kerin GUM2_sva Prostor ob stopnišču - medetaža 

8. B Tina Šabec/Tina Pahor ZGANsva3 Pred vhodom pri kuhinji 

8. C Nives Markovič/Vita Pintar KAB6-9sa Pred vhodom pri kuhinji 

9. B Nina Verbič Pacek/Sabina Perenič KABjed_s Pred vhodom 

9. C Barbara Tavčar/Polona Fritz Tomšič  KEFIsva3 Pred vhodom 

mailto:o-prade.kp@guest.arnes.si


Osnovna šola Elvire Vatovec Prade 
Scuola Elementare Elvira Vatovec Prade 

                                                  Pobeška cesta 52, 6000 Koper                                                                                                                                
Tel.: 05/611 50 31       

e-mail: o-prade.kp@guest.arnes.si 

 

Datum: 19. 8. 2020 

 

Zadeva: Priloga hišnega reda po modelu B-OŠ, ki velja od 1. 9. 2020 do preklica  

 

Protokol za izvajanje obveznega in razširjenega programa 

 

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, 

upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli. Ob vstopu v šolo je obvezno 

razkuževanje rok, za učence od 6. razreda dalje pa zaščitna maska, ki jo prevzamejo ob 

vhodu. Učenci v šoli ne uporabljajo copat in garderobnih prostorov. 

 

Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, ali prepozna znake 

bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše, ki učenca v čim krajšem 

času prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2, so starši dolžni obvestiti šolo, 

ki sprejme nadaljnje ukrepe. 

 

Učenci so v času pouka v svoji matični učilnici, ki se večkrat prezrači in razkužuje. Za 

preprečevanje stikov med razredi, učenci in učitelji upoštevajo urnik odmorov in prostor, ki je 

predviden. Pouk športa bo v času toplega vremena potekal na prostem.  

 

Učitelji natančno vodijo evidenco udeležbe učencev pri podaljšanem bivanju, pouku obveznih 

izbirnih predmetov (IP), neobveznih izbirnih predmetov (NIP) ter v učnih skupinah. Učence 

tretje učne skupine prevzame učitelj v matični učilnici in jih pospremi do učilnice, kjer se 

izvaja pouk:  

- angleščina v učilnici IT (Prade) ter kabinet45 (Sv. Anton) 

- slovenščina v knjižnici (Prade in Sv. Anton) 

- matematika v učilnici TH_M (Prade) ter računalniški učilnici (Sv. Anton) 

 

Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. Pouk športa poteka v obdobju 

lepega vremena na prostem (okolica šole, igrišče, …), kasneje pa v telovadnici brez mešanja 

skupin učencev iz različnih razredov.  

 

Učenci pojedo malico v svoji matični učilnici; predhodno je potrebno poskrbeti za 

razkuževanje klopi. Učenci kosijo v šolski jedilnici po urniku kosila. 

 

Učenci si šolskih potrebščin med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo 

obvezno razkužijo. V 1. VIO to naredi učiteljica. Šolske torbe bodo prvošolci puščali v šoli in 

jih odnašali domov ob petkih.  

 

Pri udeležbi na dogodkih se razredi ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena 

ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra). Ekskurzije in dnevi dejavnosti se izvajajo odvisno od 

razmer na destinaciji ali se izvajajo na šoli. 

 

Varstvo vozačev je organizirano tako, da za varno razdaljo in čakanje poskrbi več dežurnih 

učiteljev. Ti poskrbijo za odhod na avtobus ter odhod učencev iz šole. Dežurni učitelji so 

odgovorne osebe za stike s starši in obiskovalci (podajajo potrebne informacije, opozarjajo na 

upoštevanje priporočil za preprečevanje širjenja okužb, …). Za prevzem otroka v podaljšanem 
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bivanju,bodo na voljo številke mobilnih telefonov, ki so objavljene ob vhodu v šolo. Učenci 

vozači morajo na avtobusu obvezno nositi zaščitno masko. 

 

V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask. 

Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni 

zagotovljena  ustrezna minimalna razdalja, z izjemo učiteljev 1. VIO. V skupnih 

prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci od 6. razreda 

dalje. Individualna in skupinska pomoč se izvaja za učence istega razreda pri upoštevanju 

higienskih priporočil.  

 

Govorilne ure, roditeljski sestanki ter sestanki zaposlenih potekajo pretežno na daljavo 

oziroma po telefonu ali prek videopovezav (izjeme so manjše skupine, kjer je potrebno 

upoštevanje navodil medicine dela).  

 

 

         Ravnateljica 

         Franka Pegan Glavina 
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