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OBVESTILO O PONOVNEM PRIČETKU POUKA V 9. RAZREDU 
 
Spoštovani starši/skrbniki, dragi učenci, 

 

v skladu s sproščanjem ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19 in sklepom ministrice za izobraževanje 

je po več kot dveh mesecih drugačnega šolskega in življenjskega ritma nastopil čas, da se z vašimi otroki in 

našimi učenci  9. razreda ponovno srečamo v ponedeljek, 25.5. 2020.  

 

V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter navodili Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport (MIZŠ) bo vzgojno-izobraževalni proces prilagojen, potrebne so številne organizacijske, 

kadrovske in prostorske spremembe ter prilagoditve. Prosimo vas, da z vsebino tega dokumenta seznanite 

tudi svoje otroke. 

 

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. 

 

Varnostni ukrepi 

Upoštevane bodo vse predpisane higienske dejavnosti (razdalja, umivanje in morebitno razkuževanje rok, 

razkuževanje prostorov, miz, stolov, zračenje,…). 

Pouk bo potekal v ločenih skupinah. Učenci dobo pri vseh predmetih razporejeni po obstoječih heterogenih 

skupinah, torej tako kot so razporejeni že pri MAT, SLO in TJA, kar je razvidno iz urnika. Učenci se med 

skupinami ne smejo mešati med seboj. Vsaki skupini bo dodeljena matična učilnica, v kateri bo potekal pouk 

za vse predmete. Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci učilnic ne smejo zapuščati.  

Učenci naj imajo s seboj vodo za pitje (bidoni, plastenke), ki jih prinesejo od doma, saj v šoli v skladu s 

priporočili in navodili pitniki ne delujejo. 

 

Starši v šolo ne vstopate, razen po predhodnem dogovoru s posameznim strokovnim delavcem. Za vstop in 

gibanje po šoli morate imeti zaščitno masko, ki si jo priskrbite sami. 

 

Prihod / odhod iz šole 

Učenci vstopajo v šolo izključno skozi vhod A in pri tem dosledno upoštevajo predpisano razdaljo. V šolo jih 

bo spustil delavec šole. V manjših skupinah (maksimalno 4) bodo vstopili v garderobo, kjer se bodo preobuli, 

in nato takoj odšli v učilnico. Učilnica bo odprta, sedeži pa označeni. Učenci bodo vseskozi sedeli na istih 

sedežih. Učenci morajo v šoli obvezno nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega 

predela, razen v matični učilnici. V primeru, da maske nimajo, jim v skladu s priporočili in navodili NIJZ in 

MIZŠ vstopa v šolo ne smemo dovoliti. 



   
 
 

 
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica  

 
Enak režim velja tudi pri zapuščanju šole. Učenci, ki so na kosilu, bodo takoj po kosilu šolo zapustili ob 

upoštevanju vseh predpisanih ukrepov (maska, razdalja) ter odšli domov. Učenci, ki niso na kosilu, šolo 

zapustijo takoj po pouku. 

 

Urnik 

Pouk obveznih predmetov bo potekal po prilagojenem urniku v matični učilnici. Urnik je v prilogi. Učenci v 

šolo nosijo s seboj šolske potrebščine in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo le na 

eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti. 

 

Šolska prehrana 

Učenci bodo imeli v šoli organizirano malico in kosilo glede na prijave, ki ste nam jih posredovali. Malico 

bodo učenci zaužili v učilnici, kosilo pa v jedilnici. Na kosilo gredo ob 13.30. V jedilnico vstopajo skozi vhod na 

razredni stopnji in si umijejo roke. Po hrano hodijo k sprejemnemu pultu, pri čemer dosledno upoštevajo 

varnostno razdaljo (talne oznake) in se posedejo na določena mesta. Po zaključku hranjenja po označenem 

enosmernem koridorju oddajo pladenj z umazano posodo in jedilnico zapustijo skozi vhod na predmetni 

stopnji. Pri izhodu si razkužijo roke. 

 

Šolski prevozi 

Avtobusi bodo vozili po običajnem urniku, za vse tiste učence, ki ste oddali prijavo. Samo avtobusa ob 13.30 

ne. Med vožnjo in čakanjem na postajališčih morajo učenci upoštevati navodila prevoznika in na avtobusu 

nositi zaščitno masko. 

Varstvo vozačev ne bo posebej organizirano. 

 

 

V šoli se zavedamo, da bo ponovni prihod v šolo za vaše otroke in vas kot tudi za nas stresen in negotov. 

Poskrbeli bomo, da bodo otroci šolski prag ponovno čim lažje prestopili in se na šoli počutili varne. Seveda 

tudi tokrat 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 temi izzivu, v katerem smo se znašli. V 

medsebojnem sodelovanju, prilagajanju in razumevanju je naša moč. 

 

Kljub vsem predpisanim omejitvam se veselimo srečanja z učenci in dela v šoli. 

 

Andreja Glavan Podbršček, 

pomočnica ravnatelja 

 

 

 

 

 

 


