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Osnovna šola Škofljica 
Klanec 5 
1291 Škofljica 
 
Datum: 14. 5. 2020 
Številka: 100-1/2020/31 
 
Obvestilo: Organizacija dela ob ponovnem odprtju šol za učence 9. razreda 
 
Spoštovani starši! 
 
V ponedeljek, 25. 5. 2020, se bodo kljub vsemu odprle šole tudi za učence 9. razreda. 
Učenci bodo razdeljeni v manjše učne skupine, ki ustrezajo priporočilom NIJZ (največ 
15 učencev in varnostna razdalja 1,5 - 2 metra). Pri razporejanju učencev v skupine 
bodo razredničarke in razrednik upoštevali različne pedagoške vidike, saj bomo morali 
oblikovati šest učnih skupin z namenom racionalizacije vključevanja zaposlenih v 
delovni proces na šoli. Zaradi omejevalnih ukrepov NIJZ nam bo namreč zelo 
primanjkovalo predmetnih učiteljev za ustrezno izvedbo predmetnika, kljub temu da 
bomo prilagodili urnike. Več o sami izvedbi pouka bodo učenci izvedeli po prihodu v 
šolo. Vzgojno-izobraževalni proces bo organiziran v skladu s Higienskimi priporočili 
NIJZ, z okrožnico MIZŠ Izvedba vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ ter priporočili 
ZRSŠ -  Prehod iz izobraževanja na daljavo na izobraževanje v šoli za 9. razred. 

 
V mojem predhodnem informativnem obvestilu z dne 6. 5. 2020 sem vam že poslal 
dokument Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo Opredelitev zdravstvenih 
omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS -2-CoV. 
Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je v navedenem dokumentu opredelil 
zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju. Svetujemo, 
da se z dokumentom ponovno podrobno seznanite.  V primeru, da je v družini, v istem 
gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, 
se po priporočilih NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se o tem posvetujte z 
izbranim osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim 
zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. Šola bo učencem, ki zaradi 
zdravstvenih omenitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, glede na 
možnosti smiselno prilagodila oblike in metode dela na daljavo.  
 
Večina staršev zdravstveno ogroženih otrok nam je svojo odločitev že sporočila, in to 
zadostuje. Vse tiste starše otrok, ki ste se še odločali, saj ste bili v fazi pridobivanja 
zdravniškega mnenja ali ste čakali na dodatna navodila, pa prosimo, da nam čim prej, 
najpozneje pa do ponedeljka, 25. 5. 2020, do 12. ure na ravnateljev e-naslov oziroma 
na drug ustaljen način komunikacije sporočite, da svojega otroka ne boste vključili v 
vzgojno-izobraževalno delo na šoli.  
 
ORGANIZACIJA POUKA 
 

 NIJZ priporoča, da prihajajo učenci v šolo peš oz. jih pripeljete starši. Za tiste, 
ki te možnosti nimajo, bodo prevozi potekali po ustaljenih šolskih poteh in po 
ustaljenih voznih redih. Skupaj z učenci preverite določila NIJZ pri uporabi 
javnih prevozov, da ne bo prihajalo do zadreg in težav. Poglejte povezavo: 
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. 
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 Po prihodu do šole učenci pri vstopanju upoštevajo razdaljo 1,5 – 2 m. Pri tem 
jim bodo v pomoč talne oznake, ki jih bodo tudi sicer usmerjale po šoli.  
 

 Učenci morajo imeti po priporočilih NIJZ pred vstopom v šolo na obrazu 
masko, šal ali ruto. To nosijo v šoli takrat, ko so izven matične učilnice. 
Prosimo vas, da se učenci poučijo o pravilnem nošenju maske ter o njenem 
ustreznem snemanju. Navodila za namestitev maske: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 
 

 Učenci pridejo k pouku ob 7.30, da ne bo mešanja z učenci prve triade. Vstopajo 
ob stranskem vhodu pri telovadnici. Ob prihodu jih bo sprejel dežurni učitelj, ki 
mu bodo v pripravljeno odlagalno škatlo na mizi oddali IZJAVO, da je vaš 
otrok zdrav. Lahko pa IZPOLNJENO IN PODPISANO IZJAVO že predhodno 
pošljete po e-pošti razredničarki oz. razredniku. Vsekakor moramo imeti izjavo 
pred vstopom otroka v šolo.  

 

 Dežurni učitelj bo na vhodu v šolo do 8.20, nato bomo morali žal šolo zapreti. 
Če se vam zgodi, da zamudite, kar je popolnoma mogoče, pozvonite na 
glavnem vhodu ali pokličite v tajništvo na številko 01/366-38-13. Prosimo za 
točnost. 

 

 Učenci gredo skozi jedilnico v garderobe. Tam se ne zadržujejo, ampak se 
posamično v varni razdalji preobujejo in preoblečejo. Vozači počakajo na pouk 
v jedilnici, vendar morajo upoštevati razdaljo 1,5 m.  
 

 Pred pričetkom pouka odidejo učenci v matične učilnice, ki bodo označene in 
so vse v nadstropju predmetne stopnje. Ves pouk bodo imeli ves čas v isti 
učilnici. V učilnici so učenci lahko tudi brez mask, rut ali šalov. 
 

 Učenci si bodo ob prihodu v učilnico umili roke, nato se bodo posedli v svoje 
klopi, ki bodo ločene na varni razdalji. Razrednik in razredničarke se bodo z 
njimi dogovorile za ustaljen sedežni red.  

 

 Učenci bodo malico prejemali v učilnici, kot je bilo to do sedaj. Sami bodo 
poskrbeli za čistočo mize. Po končani malici bodo učenci pospravili svojo mizo 
in oddali odpadke. Seveda je pred in po tem umivanje rok. 
 

 Odmori so namenjeni sprostitvi, gibanju na varni razdalji ter odhodu na 
stranišče, kjer pa ne more biti zadrževanja in morajo tudi tukaj vsi paziti na 
razdaljo.  
 

 Na kosilo bodo učence odpeljali učitelji oz. učiteljice po učnih skupinah na 
svetovani razdalji. Prihod do razdelilnega pulta bo označen. O prejemanju kosil 
bodo učenci poučeni v šoli. Po kosilu pospravijo in se vrnejo v iste učilnice. Z 
urniki kosil se bodo učenci seznanili prvi dan prihoda v šolo.  

 

 V veljavi so vse prijave prehrane, kot so bile evidentirane do 13. 3. 2020. Če 
želite otroka odjaviti ali prijaviti na obroke, veljajo vsa dosedanja navodila. 

 

 Učenci bodo zapuščali šolo takoj po končanem pouku oz. kosilu. Žal druženje 
na šolskem dvorišču ali igrišču ni priporočljivo. 
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Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo. Čeprav vas bodo v ponedeljek 
učiteljice in učitelji pričakali z maskami, pa vedite, da se za njimi še vedno skriva velik, 
prijazen nasmeh dobrodošlice. Ne bo lahko ponovno začeti s poukom v šolskih klopeh 
pod tako ostrimi priporočili NIJZ, a verjamem, da se po devetih letih šolanja že toliko 
poznamo, da vem, da bomo tudi to zmogli in smiselno izpeljali.    
 
Veselim se srečanja z vami, pa čeprav v nenavadnih in spremenjenih pogojih. 
 

Roman Brunšek, ravnatelj 


