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INFORMACIJE IN NAVODILA OB VRAČANJU UČENCEV 9. RAZREDA V ŠOLO 

Spoštovani starši! 
 

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se v ponedeljek, 25. 5. 2020, 

začenja pouk tudi za vse učence 9. razreda, zato vam posredujemo nekaj pomembnih informacij. 
 

Ker še vedno veljajo ukrepi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19, bo šola prilagodila izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega programa skladno s Higienskim priporočilom za izvajanje pouka v času 

epidemije COVID-19 v osnovni šoli, ki ga je pripravil NIJZ. 
 
 

 

Prihajanje v šolo, odhajanje domov 
 

Osnovno izhodišče je, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili NIJZ mora 

šola pred vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano izjavo staršev pred vstopom 

učenca v šolo (objavljena na spletni strani šole, razredničarke so vam jo že posredovale), s 

katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Učenci bodo izpolnjeno izjavo oddali učitelju, ki 

bo v ponedeljek, 25. 5. 2020, poučeval 1. uro pouka. Brez te izjave nimamo zagotovila, da 

je otrok zdrav, kar je predpogoj za prisotnost pri pouku.  
 

Na spletni strani šole je objavljen dokument Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo 

Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije 

SARS -2-CoV. Na dokument so vas razredničarke že opozorile (spletna stran šole). Razširjeni 

strokovni kolegij za pediatrijo je v navedenem dokumentu opredelil zdravstvene omejitve za 

učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju šol. V primeru, da je v družini, v istem 

gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se po 

priporočilih NIJZ učencu odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se morate o tem posvetovati z izbranim 

osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom. 
 

Šola bo učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih 

prostorih, glede na možnosti smiselno prilagodila oblike in metode dela na daljavo – učiteljice 

bodo gradivo objavile v spletni učilnici. Odsotne učence bomo vodili kot odsotne, starši pa za 

odsotnost razredničarki posredujete opravičilo. 
 
 
 

Način prihajanja v šolo in odhajanja domov, vozni red šolskega prevoza 
 

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je to mogoče, v drugih primerih pa 

starši poskrbite za individualni prevoz učencev v šolo, brez združevanja učencev. V primeru, da 

starši nimate druge možnosti in bodo učenci prihajali v šolo s šolskim avtobusom in/ali kombijem, 

je potrebno upoštevati Higienska priporočila za izvajanje avtobusnega javnega mestnega prevoza 

potnikov v času epidemije COVID-19, s čimer so naši vozniki seznanjeni. Vozni red šolskega 

prevoza si oglejte na spletni strani šole, na povezavi: 

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/Vozni-red-šolskega-avtobusa-9.-razred.pdf 

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/Vozni-red-%C5%A1olskega-avtobusa-9.-razred.pdf
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Učenci vozači bodo imeli na voljo le prvo jutranjo vožnjo šolskega avtobusa in kombija. V 

primeru, da se bo pouk začel 2. šolsko uro, bo za učence vozače organizirano vartsvo.  

Popoldne bo učencem vozačem na voljo le 3. popoldanska vožnja šolskega prevoza z 

odhodom ob 14.45 v vse smeri. Učenci vozači iz Beričevega in Brinja, ki 8. uro ne bodo 

imeli pouka, se bodo lahko domov vračali z vožnjo ob 14.15 izpred MŠ Dol.   

Ob petkih bo učencem vozačem na voljo 1. popoldanska vožnja šolskega avtobusa in 

kombija z odhodom ob 12.50 v vse smeri oz. ob 13.25  v smeri Beričevega in Brinja.  

 

Učenci v stavbo vstopajo in iz stavbe izstopajo posamično.  
 
 

 

Šolska prehrana 
 

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za učence pripravljala obroke kot pred 

zaprtjem šole. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ.  

Od ponedeljka do četrtka bo kosilo za učence 9. razreda od 13.40 dalje. Prednost bodo 

imeli učenci, ki bodo 8. uro nadaljevali s poukom. V petek bo kosilo ob 11.45, zato bodo učenci, 

ki so naročeni na kosilo s 5. uro zaključili malce prej. 

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, tako kot pred zaprtjem šol, 

zato v primeru, da bo učenec iz zdravstvenih razlogov ostal doma, starši prehrano odjavite 

sami. Prav tako učenca ponovno prijavite na prehrano, ko se bo vrnil v šolo. Uveljavljanje 

sprememb pri prehrani od 25. 5. 2020 dalje starši urejate sami.  

Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko.  
 

 
 

Pouk 
 

Pouk se bo za učence 9. razreda začel 1. ali 2. šolsko uro in bo potekal po prilagojenem 

urniku v 4 zmanjšanih učnih skupinah. Učenci bodo pri vseh predmetih razvrščeni v 

zmanjšane učne skupine tako kot pri angleščini, matematiki, slovenščini. Pouk bo večino časa 

potekal v isti učilnici:  
 

1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina 

učinica mat 2 učilnica mat 1 učilnica tja učilnica slj 1 

 

Urnik prilagojenega pouka za učence 9. razreda ne bo viden v eA, zato bo prilagojeni urnik 

objavljen na spletni strani šole, na povezavah:  

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/1_ponedeljek_prilagojen-urnik.pdf 
http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/2_torek_prilagojen-urnik.pdf 
http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/3_A_sreda_prilagojen-urnik.pdf 
http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/4_%C4%8Detrtek_prilagojen-urnik.pdf 
http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/5_petek_prilagojen-urnik.pdf 
 

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/1_ponedeljek_prilagojen-urnik.pdf
http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/2_torek_prilagojen-urnik.pdf
http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/3_A_sreda_prilagojen-urnik.pdf
http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/4_%C4%8Detrtek_prilagojen-urnik.pdf
http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/05/5_petek_prilagojen-urnik.pdf
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Ker bodo učenci vozači imeli na voljo le prvo jutranjo vožnjo šolskega prvoza, bo v primeru, da se 

bo pouk začel 2. šolsko uro, za učence vozače organizirano vartsvo. Tudi preko dneva se v urniku 

pojavijo ure, ko učenci čakajo na nadaljevanje pouka. Takrat bo za učence organizirano varstvo 

čakajočih učencev. Prav tako učenci vozači po pouku čakajo na prevoz domov v učilnici, ki je 

predvidena za varstvo vozačev. 
 
 

Splošne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli  
 

 Ker sta po priporočilih NIJZ higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje 

ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, 

medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami 

pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi, bomo ves čas izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega procesa veliko pozornost namenjali ustreznemu izvajanju vseh 

higienskih priporočil.  

 Prosimo, da učence opozorite, da si bodo morali pred vstopom v šolo razkužiti roke in si 

namestiti zaščitno masko. Učenci se bodo po šoli gibali z maskami, v učilnici pa bodo lahko 

pouku prisostvovali brez maske na obrazu. 

 Prostorsko bomo zagotovili priporočeno varnostno razdaljo med učenci in jih sproti 

opozarjali na upoštevanje le-te. 

 V šolski stavbi so na tleh talne oznake, ki označujejo smer hoje (po desni strani) in 

ohranjanje ustrezne razdalje pri hoji do garderobe, učilnice … 

 Za prenos informacij o otroku uporabljajte telefon ali druge elektronske povezave. 

 Menjavanje in posojanje šolskih potrebščin je odsvetovano. Prav tako naj imajo učenci s 

sabo vodo ter dovolj topla oblačila, saj se bodo prostori zelo pogosto zračili. 

 Starši nam boste zelo pomagali, če boste svoje otroke ponovno opozorili na pomembnost 

upoštevanja vseh higienskih ukrepov. Splošna navodila za preprečevanje okužbe s 

povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani NIJZ:  

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. 

 Prosimo vas, da se z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite tudi vse 

pozitivne vidike.  
 

Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bomo učencem zagotovili varnost, ustrezne higienske razmere 

in poskrbeli za zdravje vseh do tiste mere, kot je v danih razmerah z naše strani mogoče.  

Ob vsem tem ne bomo pozabili, da je šola vzgojno-izobraževalna ustanova in bomo iskali različne 

možnosti za uspešno uresničevanje pričakovanj pedagoške stroke.  

 

 

Pripravila: 

Damjana Jerše, l. r.,       Gregor Pečan, l. r. 

pomočnica ravnatelja        ravnatelj 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

