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NOVE INFORMACIJE IN NAVODILA OB ODPRTJU ŠOLE  ZA VSE UČENCE

Spoštovani starši! 
 

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) št. 

6030-1/2020/43, z dne 28. 5. 2020, in na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (v nadaljevanju: NIJZ), z dne 28. 5. 2020, se od 1. 6. 2020 za učence 4. in 5. razreda 

izvaja pouk v prostorih šole, od 3. 6. 2020 dalje pa tudi za vse učence 6., 7. in 8. razreda. 
 

Opozarjamo le na tisto, kar se s 1. 6. 2020 spremeni z vaše otroke. 
 

 
 

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 

prosimo, da starši v čim večji meri sami poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo 

/brez združevanja učencev/, saj do bistvenega razrahljanja ukrepov pri šolskih prevozih ni prišlo. 

Sedaj bi se lahko povečalo število uporabnikov šolskega prevoza, kar pa nam povzroča težave, 

zato resnično prosimo, da v čim večji meri za prevoz otrok poskrbite sami. V primeru, da starši 

resnično nimate druge možnosti in bodo učenci prihajali v šolo s šolskim avtobusom in/ali 

kombijem, morajo med prevozom nositi maske. Vozni red šolskega prevoza je tak kot pred 

zaprtjem šol, ogledate pa si ga lahko na spletni strani šole, na povezavi:  

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/01/vozni_red_2019_20.pdf 
 

Učenci v stavbo vstopajo in iz stavbe izstopajo posamično.  

Starši v stavbo ne vstopajo.  
 
 

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 
 

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo in podaljšano bivanje tako kot je bilo to organizirano pred 

zaprtjem šole, vendar starše vljudno prosimo, da otroci prihajajo v jutranje varstvo in 

podaljšano bivanje le, če je to res nujno. Prav na tem področju imamo zaradi prostorskih in 

kadrovskih možnosti največ težav z upoštevanjem priporočil NIJZ. 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano tako, kot je bilo pred zaprtjem šol. 

Zajtrk bo ob 7.00, učenci bodo na zajtrk prihajali v jedilnico. Tja jih bo spremljala dežurna 

učiteljica. 

Podaljšano bivanje bo potekalo tako, kot pred zaprtjem šol in učenci bodo v podaljšano bivanje 

vključeni v skupine kot pred zaprtjem šol. 
 

 
 

Šolska prehrana 
 

Šolska prehrana bo organizirana kot pred zaprtjem šol. Pri organizaciji prehrane bomo upoštevali 

priporočila NIJZ. 

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/01/vozni_red_2019_20.pdf
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Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, tako kot pred zaprtjem šol, 

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

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

sprememb pri prehrani od 1. 6. 2020 dalje starši urejate sami.  

Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko.  
 
 

 

Pouk 
 

Pouk bo potekal po rednem urniku, ki je bil v veljavi pred zaprtjem šol ter v matičnih 

oddelkih in v matičnih učilnicah. 

Še vedno bomo upoštevali priporočilo, da učenci odmore preživljajo v učilnicah, šport pa se bo 

(glede na vreme) pretežno izvajal na prostem. 

Zaradi priporočil, naj učenci ne menjavajo učilnic in naj se učenci različnih oddelkov med seboj 

čim manj združujejo, se interesne dejavnosti praviloma ne bodo izvajale. 

Učenci 3. b se bodo ponovno vozili v PŠ Dolsko. 
 
 
 

Splošne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli  
 

 Za prenos informacij o otroku še vedno uporabljajte telefon ali druge elektronske 

povezave. 

 Prosimo vas, da se z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole za vse učence in jih 

opozorite, da bo sedaj v šoli več učencev, zato je zelo pomembno, da na hodnikih 

upoštevajo priporočeno razdaljo in vzdržujejo ustrezno higieno rok, kašlja in kihanja. 
 
 

Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bomo otrokom še naprej zagotovili varnost, ustrezne 

higienske razmere in poskrbeli za zdravje vseh do tiste mere, kot je v danih razmerah z naše 

strani mogoče. 

 

 

Pripravila: 

Mag. Janja Klander Merc, l. r.,       Gregor Pečan, l. r. 

pomočnica ravnatelja        ravnatelj 


