
NAVODILA ZA STARŠE OB POVRATKU VSEH UČENCEV V ŠOLO 

 

Spoštovani starši in skrbniki, 

Kot sem vas seznanil že v včerajšnji elektronski pošti (28. 5. 2020), se v prihajajočem 

tednu v šole vračajo vsi učenci in sicer: 

- v ponedeljek, 1. 6. 2020 učenci četrtih in petih razredov, 

- v sredo, 3. 6. 2020 pa vsi preostali razredi. 

S tem obvestilom preklicujem nekatera navodila, ki veljajo do vključno danes, 

29. 5. 2020 in vam podajam nova.  

Organizacija dela na šoli po 1. 6. 2020: 

- pouk se bo izvajal po običajnih oddelkih, ki bodo samo v matičnih učilnicah 
(kot do 13. 3.); v oddelkih se bodo menjavali učitelji (velja predvsem za drugo 
in tretje triletje), pouka v skupinah ne bo (velja za vse delitve, obvezne in 
neobvezne izbirne predmete v vseh razredih), 

- v vseh razredih bo pouk potekal po urniku, ki bo nekoliko prirejen pouku po 
oddelkih, upoštevajoč večino urnika pred 13. 3. in sicer od 8.20 dalje, 

- v vseh razredih se izvajata DSP in ISP po urniku, DDP pa po dogovoru, 
vendar brez mešanja oddelkov; interesne dejavnosti se ne izvajajo, 

- učenci od 4. do 8. razreda imajo prvi dan prihoda prvo uro po urniku razredno 
uro z razrednikom (prijetno srečanje v živo z razlago vseh pravil), 

- urnik za učence predmetne stopnje bo objavljen najkasneje dan pred 
prihodom učencev na šolski spletni strani, urnik učencev razredne stopnje bo 
enak kot pred 13. 3. 2020, 

- od 1. 6. uporaba mask ni več obvezna, je pa priporočljiva v skladu z navodili 
NIJZ, vsi ostali higienski ukrepi ostanejo enaki kot v pravilih z dne 14. 5., 

- v šolo še vedno vstopamo samo zaposleni in učenci, zunanji obiskovalci pa po 
predhodnem dogovoru in upoštevajoč pravila z dne 14. 5., 

- učenci bodo prihajali v šolo tako kot v zadnjih dveh tednih – mimo receptorja in 
v matične učilnice, 

- jutranje varstvo bo potekalo po enakem sistemu kot zadnji teden (do 29. 5.), 
vendar le za prvo triletje in tiste učence, katerih starši so to sporočili do 
18. 5. in po oddelkih, 

- malica v prvem triletju se bo pričela deliti ob 8.20 uri, po enakem sistemu kot v 
zadnjih dveh tednih (v razred jo bo dostavilo kuhinjsko osebje), v četrtih in 
petih razredih pa ob 9.05 (v razred jo bo dostavilo kuhinjsko osebje), 

- malico na predmetni stopnji bodo hodili iskat dežurni učenci v rokavicah in 
maskah in sicer od 9.55 dalje, 

- kosilo bo za učence prvega triletja potekalo še naprej po ustaljenem sistemu 
(v matičnih učilnicah, pripelje ga kuhinjsko osebje) in sicer od 11.00 dalje, 

- učenci četrtih in petih razredov bodo imeli kosilo v matičnih učilnicah od 12. 
ure dalje (pripelje ga kuhinjsko osebje), 

- učenci predmetne stopnje bodo imeli kosilo od 12. 40 dalje v jedilnici in sicer 
po dva oddelka skupaj: 12.40 – 6. razred, 13.00 – 7. razred, 13.20 – 8. razred, 
13.40 – 9. razred; učenci bodo v jedilnici ločeni po oddelkih, 



- v zadnjem triletju se pouk pete ure podaljša (če učenci nimajo na urniku 6. 
ure) do odhoda na kosilo za vse učence vseh oddelkov, 

- podaljšano bivanje se izvaja samo za učence prvega triletja po običajnem 
razporedu in le za učence, katerih starši ste to sporočilo do 18. 5. in sicer 
po oddelkih v matičnih učilnicah, 

- šolski prevoz bo zjutraj organiziran za pričetek pouka ob 8.20, po pouku pa 
bosta dve vožnji (ob 13.00 in 14.00); zainteresirane starše bo o tem po 
elektronski pošti obvestila tajnica, ga. Zdenka Kisovec, 

- prinašanje hrane v šolo je še naprej prepovedano, zato vse starše naprošam, 
da v najkrajšem možnem času ponovno naročite obroke (po ustaljenih 
kanalih), če ste jih odpovedali; za 1. 6. je poskrbljeno, 

- učenci prvega triletja do konca šolskega leta v šolo ne prinašajo učnih 
pripomočkov, 

- v šolo pošljete le zdrave otroke; v ta namen starši (od 4. do 8. razreda) 
izpolnite in podpišete izjavo, ki je priložena (če nimate možnosti tiskanja, 
ročno napišite, da svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni  z izjavo in da 
je vaš otrok zdrav); izjavo mora prinesti otrok (od 4. do 8. razreda) prvi dan v 
šolo in jo oddati dežurnemu učitelju ob vstopu, 

- na šoli smo vzpostavili (nekatera nova) notranja pravila, ki bodo od 1. 6. dalje 
veljala za učence in zaposlene; upoštevali smo navodila MIZŠ, NIJZ in 
posebnosti šole; ta so maksimalno življenjska v trenutni situaciji; z njimi bodo 
učence seznanili razredniki, učenci devetih razredov pa so informacije dobili 
že danes. 

To je v šolskem letu 2020/21 že četrta organizacija dela na šoli, tretja v zadnjih dveh 
mesecih in pol. Verjamem, da bi vi kakšno zadevo uredili drugače, pa vendarle sem 
prepričan, da bomo s skupnimi močmi vse naše otroke »pripeljali« srečno, varno in 
zdravo do konca šolskega leta. 

Iskrena hvala za vaše zaupanje. 

Ljubljana, 29. 5. 2020     Andrej Krumpak, ravnatelj 

 


