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Drage učenke in učenci, spoštovani starši in skrbniki! 
 
Pričenja se novo šolsko leto. Upamo, da ste počitnice preživeli čim lepše in da se šolarji  z veseljem  
vračate v šolske klopi. 
 
Šolsko leto se za vse učence od 1. – 9. razreda začenja, v šolskih prostorih, seveda ob upoštevanju 
priporočil in smernic NIJZ, navodil MIZŠ in ZRSŠ. Pouk bo potekal po modelu B, zelo podobno kot ob 
koncu šolskega leta. Trudili se bomo, da se bodo oddelki (mehurčki) med seboj čim manj mešali. V 
kolikor bo za izvajanje obveznega in dela razširjenega programa potrebno združevati učence iz različnih 
oddelkov, bomo še posebej pozorni na dodatne ukrepe (medsebojna razdalja, maske) in vodenje 
natančnih evidenc prisotnosti. 
Če se bodo epidemiološke razmere tekom leta spreminjale, bomo morali učno-vzgojni proces 
prilagajati. O spremembah vas bomo sproti obveščali. 
 
PRVI ŠOLSKI DAN bo v sredo, 1. 9. 2021. 
Za učence od 2. – 9. R  ZAČETEK - ob 8.00 
 
Učenci 1. – 5. razreda imajo VHOD/IZHOD na glavnem vhodu, 6. – 9. razred pa ima VHOD/IZHOD na 
stranskem vhodu (za zobno ambulanto). 
 
Učenci 5. in 6. razreda se pred šolo v atriju zberejo pri svojih razredničarkah . Vsi ostali učenci odidejo 
do svojih garderob, kjer se preobujejo in takoj odidejo v matične učilnice. Pri vstopu v šolo in pri 
gibanju po skupnih prostorih (garderobe) po priporočilih NIJZ maske nosijo vsi učenci.  
 
Starši v šolo ne vstopate. Za vstop v šolske prostore morajo osebe starejše od 15 let izpolnjevati 
pogoj PCT. Učence od 1. – 3. razreda bodo od vstopa v šolo naprej  usmerjale razredničarke in 
dežurni učitelji. S tem, ko samostojno vstopijo v šolsko stavbo, se mlajši učenci začno hitreje navajati 
na samostojnost. 
 
Vozni red avtobus je običajen. Na rednih linijah in šolskem prevozu s kombijem velja naslednji 
protokol:  

 polna zasedenost sedišč v medkrajevnih avtobusih 

 obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in potnike 

 uporaba razkužil za roke  

 zračenje in čiščenje vozil, razkuževanje 

 higiena kašlja 

 



Zaključek prvega šolskega dne je ob 10.30. Avtobusi bodo odpeljali po naslednjem voznem redu: 
Koprivnik – Gorjuše 10.40, Zg. dolina 10.45, Sp. dolina 10.50. Nomenjce bo ta dan domov odpeljal 
šolski kombi ob 11.15. 
 
Učenci prvošolci se skupaj s starši zberejo ob 7.45 na šolskem vrtu. Navodila so posredovale 
razredničarke 1. razredov. 
POTREBŠČINE ZA PRVI DAN  
Vsi učenci prinesite s seboj  beležko, mapa, copate, peresnico, masko. Za posamezne razrede sledite 
navodilom razrednikov. 
 
 
SAMOTESTIRANJE – V prilogi pošiljamo okrožnico MIZŠ, s katero obveščajo, kje in na kakšen način 
prevzamete komplete za samotestiranje učencev.  
 
 
ZAŠČITA PRED OKUŽBO: 
Za zaščito pred okužbo bomo poskrbeli vsi z doslednim upoštevanjem ukrepov: 

- redno in temeljito umivanje rok,  
- higiena kašlja, 
- zračenje prostorov, 
- razkuževanje in čiščenje prostorov in površin (ob menjavi skupin, pred in po uporabi 

didaktičnih pripomočkov…), 
- upoštevanje medsebojne razdalje v skupnih prostorih in nošenje zaščitnih mask, 
- v šolo hodijo le zdravi otroci in odrasli. 

Ukrepi in priporočila NIJZ za šolski prostor se nahajajo na naslednji povezavi: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sola_osnovne_sole_hig_ukrepi_poslano_26082021_3.pdf 
 
 

Hvala za  vso vašo pomoč in podporo pri ohranjevanju varnega okolja. Želimo vam spodbuden in 
optimističen začetek šolskega leta. Naj bo to priložnost za ustvarjanje ustvarjalnih in prijetnih 
trenutkov. Ustvarjali jih bomo skupaj! 
 
 
Lepo pozdravljeni! 
 

Mojca Rozman, ravnateljica 
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