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OBVESTILO O PONOVNEM PRIČETKU POUKA V 1. TRIADI Z DNEM 18.5.2020 

 
Spoštovani starši/skrbniki,  
 
po dveh mesecih drugačnega šolskega in življenjskega ritma je nastopil  čas, da se z vašimi 
otroki in našimi učenci 1., 2. in 3. razreda ponovno srečamo. To se bo zgodilo v 
ponedeljek, 18.5.2020. Trenutno epidemiološko stanje v državi  nam narekuje, da se  v 
tem šolskem letu srečujemo za kratek čas in v okoliščinah, ki jih nihče od nas ni vajen. 
Vsemu navkljub verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo in s tem namenom vam 
tudi pošiljamo to obvestilo – da vas seznanimo z bistvenimi zadevami glede organizacije 
pouka v času od 18.5.2020 dalje. 
V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so 
organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času 
epidemije Covid 19. 
 
Med najpomembnejšimi ukrepi NIJZ so: 

- v šolo naj prihajajo le zdravi otroci,  

- v šolo lahko pridejo le otroci, katerih starši so podali izjavo o ustreznosti njihovega 

zdravstvenega stanja, 

- vzdrževati je potrebno primerno razdaljo, 

- vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja. 

 

Učenci bodo razporejeni v manjše skupine – razredi bodo razdeljeni približno na polovico 

tako, da bo vsaka učna skupina imela določeno matično učilnico in matičnega učitelja. 

Starši boste dne 15. 5. 2020 s strani razrednika v sistemu eAsistent prejeli podatek, 

v katero matično učilnico in h kateremu učitelju je vaš otrok razporejen. 

 

Dodajamo še nekaj pomembnih informacij: 

- jutranje varstvo in podaljšano bivanje potekata kot običajno. 

- Zajtrka in popoldanske malice ne bo. 

- Zagotovljena bosta enoporcijska malica in kosilo. 

- Malico in kosilo bodo učenci v matični šoli  pojedli v svoji matični učilnici, v 

podružnici pa bodo malico pojedli v matični učilnici, kosilo pa v jedilnici. 

- Vstop v šolo je mogoč skozi glavni vhod od 6:00 do 8:30. 
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- Podružnica: Na podružnici vstopajo učenci 3. in 9. razreda skozi glavni vhod novega 
dela šole, učenci 1. i skozi glavni vhod v telovadnico, učenci 1. j skozi šolski vhod v 
vrtec, učenci 2. i in j razreda pa skozi glavni vhod starega dela šole. 

          Učenci, ki bodo prišli v jutranje varstvo, vstopajo skozi glavni vhod starega dela šole. 

- Šolska knjižnica je zaprta – morebitne knjige, ki jih otrok ima doma za vračilo v 

knjižnico, naj v šolo prinese do 31.5.2020 in jih izroči matičnemu učitelju. 

 
Starši v šolo ne vstopate, otroke predate strokovnemu delavcu pred glavnim vhodom in 
jih tam tudi prevzamete. O točni uri prevzema iz podaljšanega bivanja ste se opredelili v 
anketnem vprašalniku. V kolikor bo vaš otrok hodil domov sam, mu to zapišite in potrdite 
s podpisom v beležki (ne velja za učence 1. razreda). 

Učenci naj 18.5.2020 v šolo prinesejo vse šolske potrebščine, ki jih bodo do konca 

šolskega leta pustili v šoli. Domov bodo prvi dan prinesli le šolsko torbo, ki jo z 

namenom zmanjšanja prenosa virusa temeljito očistite in/ali razkužite. Vse ostale dni 

učenci ne nosijo v šolo ničesar razen spodaj navedenega, saj bodo tudi šolske copate 

pustili v garderobnih omaricah. 

Prosimo vas, da učenci s seboj dodatno prinesejo: 
- Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo (lahko prvi dan in pustijo v 

garderobni omarici in vzamejo po potrebi). 
- Plastični bidon ali plastenko  z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna 

kontaminacija umivalnika – vsak dan sproti. Prosimo, da otroci ne nosijo 
stekleničk z vodo, zaradi možnosti razbitja in poškodb. 

- Sredstvo za zaščito pred soncem (lahko prvi dan in pustijo v garderobni omarici in 
vzamejo po potrebi). 

 
Prosimo vas, da učenci s seboj od doma ne nosijo: 

- igrač, knjig, družabnih iger ipd. 
 
V šoli  bo poskrbljeno za umivanje in razkuževanje rok in ustrezno medsebojno razdaljo 
ter za spoštovanje drugih predpisanih ukrepov, priporočil in navodil za to pristojnih 
državnih institucij. 
 
Učenci, katerih starši niste podali izjave, da ima vaš otrok ustrezne zdravstvene 
pogoje za ponovni vstop v šolo, žal ne bodo mogli vstopiti v šolo, ker smo dolžni 
zagotoviti varno učno okolje vsem učencem. 
 
Učenci, katerih starši ste podali izjavo, da otroka zaradi pripadnosti njega ali družinskega 
člana rizični skupini k pouku ne bo, bodo nadaljevali s poukom na daljavo. Nadaljnje 
informacije boste prejeli od razrednikov. 
 
V naši  šoli se zavedamo, da bo ponovni prihod v šolo tako za vaše otroke in vas kot za nas 
stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da bodo otroci sicer že znan šolski prag ponovno čim 
lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje 
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širjenja virusa Covid -19 pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni 
podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. 
Verjamemo, da bomo z  dobrim in korektnim sodelovanjem kos tudi  temu izzivu, v 
katerem smo se znašli. V njem smo vsi skupaj in iz njega bomo tudi izšli skupaj, kar pa 
nam bo uspelo le s sodelovanjem, prilagajanjem in medsebojnim razumevanjem. 
 
Na spletni strani šole bodo dne 15.5.2020 objavljena obširnejša Pravila ravnanja v OŠ 

Domžale v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19; vabljeni k seznanitvi z 

njimi. 

 

Vse dobro ob sočasnem vedenju, da nam bo skupaj uspelo. 

 

Vljudno pozdravljeni, 

 
 

                                                                                                                          Uroš Govc 

                                                                                                                              ravnatelj 

 

                                                                                                                             

   

 

 

 


