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Spoštovani starši, 
 
v ponedeljek, 18. 5. 2020, se skupaj z vašim otrokom ponovno vračamo v šolo. Na prihod smo 
se pripravili.  
 
Da bi prehod v novo obdobje šolskega leta tekel čim bolj umirjeno, vam pošiljam nekaj ključnih 
informacij in napotil. 
 

1. Ponovno sporočam, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. V skladu z navodili  NIJZ mora 
šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo 
http://www.os-majdevrhovnik.si/?p=2817, s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. 
Izjavo naj vaš otrok prinese s seboj v šolo prvi dan, torej v ponedeljek, 18. 5. 2020. 
V nedeljo /naj bo zapisan ta datum/ jo lahko pošljete po elektronski pošti razredničarki. 
Nekaj dni stara izjava žal ne velja. 

 
2. Oblikovanje skupin: Vsak oddelek je razdeljen v 2 skupini. Skupini vodita razrednik in 

dodatni učitelj, ki se bosta tekom dneva izmenjevala v obeh skupinah (v medsebojnem 
dogovoru). Pri oblikovanju skupin smo upoštevali več vidikov, tudi vključenost otrok v 
podaljšano bivanje oziroma čas odhoda domov glede na vaše prijave. Razredniki vas 
bodo obvestili, v katero skupino je vaš otrok vključen, v kateri učilnici bo imel pouk in 
kdo ga bo poleg razrednika poučeval. 
 

3. Kaj otrok prinese prvi dan v šolo? 
˗ Obvezno – podpisano izjavo, ponovno prilagam v priponki. Izjavo oddajte prvi 

dan pri prihodu v šolo dežurnemu, v ustrezen »predal« z napisom razreda. 
˗ Šolsko torbo z vsemi šolskimi potrebščinami (zvezki, delovni zvezki, učbeniki, 

peresnica). Zvezek za angleščino naj ostane doma, da se bo otrok lahko učil. 
˗ Plastični bidon ali plastenko  z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in 

možna kontaminacija umivalnika. 
˗ Dodatna oblačila – ker se bodo učilnice veliko zračile. 
˗ Copate. 

Vse našteto otrok pušča v šoli ves čas in ne nosi domov. Vse dejavnosti učenja in naloge se 
opravijo v šoli. 
Svojih igrač naj vaš otrok v šolo NE nosi. Lahko prinese knjigo ali pobarvanko ali križanke ali 
zvezek za risanje. Tudi to bo pustil v šoli. 

  
4. Jutranje varstvo in prihod v šolo k pouku: 

˗ Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.  
˗ Jutranje varstvo: Za otroke, ki ste jih starši prijavili v jutranje varstvo med 7.00   

in 7.45, je vhod v šolo odprt, saj bo v tem času prišlo okoli 30 otrok. 
           Otroci, ki so vključeni v jutranje varstvo, stopajo v šolo posamezno. 
           Dežurni pri vhodu učenca usmeri v prostor, kjer se izvaja jutranje varstvo. 

˗ Ostali otroci pridejo pred šolo med 8. in 8.15. Zbirna mesta posameznih skupin 
so na šolskem igrišču in bodo ustrezno označena /razdalja 1,5m/ (Slika 1). Otroke 
bodo v tem času prevzeli učitelji.  
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  Slika 1: Zbirna mesta med 8. in 8.15 uro. 
 
 
Otroke bo prišel iskat strokovni dalavec in spremil pred učilnico, kjer se bodo 
preobuli in položili čevlje na označeno mesto (Slika 2, 3). Garderob se ne 
uporablja! 
 
 

 
              Slika 2: Označena mesta za čevlje. 
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                   Slika 3: Označena mesta za čevlje. 
 

˗ Pri vhodu si otrok razkuži roke (pomoč s strani delavca šole) in odide v jutranje 
varstvo, ki bo v učilnici številka 2, 3 in 39. Otrok se v copate preobuje šele pri 
garderobi, pred svojo učilnico. 

˗ Zaradi omejene možnosti parkiranja vas prosimo, da - v kolikor je le mogoče -  
pridete v šolo z otrokom peš in ne z avtomobilom.  
 

5. Odhod iz šole: 
˗ Po pouku: Urnik oddelka, ki bo razdeljen v 2 skupini, ostaja za obe skupini 

nespremenjen in veljajo obstoječe ure zaključka pouka. Starši svojega otroka 
prevzamete pred vhodom šole. 

˗ Po šolskem kosilu: Starši svojega otroka prevzamete pred vhodom šole.  
˗ Iz podaljšanega bivanja:  
Prevzem, če je skupina v učilnici: Starši prevzamete otroka ob uri, ki ste jo navedli 
v prijavi, pred vhodom šole. 
Prevzem, če je skupina na igrišču: Starši prevzamete otroka ob uri, ki ste jo navedli 
v prijavi, pri vhodu na igrišče. 
V kolikor gre vaš otrok domov sam, napišite v beležko, da dovoljujete samostojen 
odhod domov. 

Za čim bolj nemoten odhod otrok domov vas prosim, da se točno držite ure odhoda, 
ki ste jo predhodno navedli v Anketi, posredovani 10. 5. 2020, in otroka ob navedeni 
uri počakate pred vhodom šole. 
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Spoštovani starši, 
organizacija dela in življenja v novih razmerah je za vse zahtevna, tako za vas in vaše otroke 
kot tudi za vse delavce šole. Potrudili se bomo, da se bo vaš otrok v šoli počutil dobro in varno. 
Verjetno bomo vsi, vsaj v začetku, potrebovali več časa, da se bomo povsem prilagodili novim 
pravilom in protokolu. Ob tem vas prosim za sodelovanje, razumevanje in potrpežljivost. 

 

 
            Slika 4: Naši prilagojeni prostori po novem. 
 
 
 
Z veseljem vas pričakujemo. 
 
Strokovni, drugi delavci šole in ravnateljica. 

 
 
 
 
 
Ljubljana, 16. 5. 2020                                     Ravnateljica mag. Mateja Urbančič Jelovšek  


