
PRIHOD V ŠOLO-NAVODILA UČENCEM IN STARŠEM 9. RAZREDA 

Spoštovani starši! 

V ponedeljek, 25. 5. se ponovno odprejo šolska vrata tudi za učence 9. razreda in učence od 4. do 8. 

razreda, ki potrebujejo dopolnilni pouk, da bi uspešno zaključili razred. Zaradi zagotavljanja varnosti 

pred okužbo z virusom COVID-19 vam posredujem osnovna navodila in varnostne ukrepe. 

Prvi dan morate učenci s seboj obvezno prinesti Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v 

prilogi), ki ste jo prejeli po e-pošti (tudi, če ste jo že poslali po mailu razredničarki). Če izjave ne 

morete natisniti sami, boste izvod dobili pred šolo, ki pa ga morate izpolniti starši, ne učenec sam. V 

nasprotnem primeru bomo napisali uradni zaznamek, da izjave niste oddali. 

Vstop v šolo je dovoljen le zaposlenim in učencem. Zato smo pripravili urnik vstopanja v šolo. 

Prosimo vas, da se držite dogovorjenih ur vstopanja v šolo. 

1. Učenci 9. razreda vstopajo v šolo ob 8.30 (zato ne prihajajte prej v šolo!) 

Pet učencev, ki se je prijavilo na prevoz s kombijem čaka na svoji postaji ob 8.10 (odhod 

kombija ob 8.15). Odhod kombija je po pouku oziroma kosilu ob 13.15. 

Za prijavljene učence je kosilo ob 13. uri, ostali greste takoj po koncu pouka domov. 

Po navodilih NJIZ zadrževanje učencev po pouku na šoli in zunaj nje ni dovoljeno. 

 

2. Pouk: V skladu z navodili MIZŠ in priporočili NJIZ bo pouk potekal v manjših skupinah v 3. 

nadstropju. Skupine smo oblikovali na osnovi že obstoječih skupin pri SLO, MAT in TJA. 

Sezname učencev po skupinah  in urnike boste v ločenem mailu prejeli preko e-asistenta in 

po e-pošti. Vsak dan imate na urniku 5 ur pouka (nekaj predmetov v blok urah), urnik je v 

prilogi. 

 

Skupine in učilnice: 

1. skupina učilnica 303 

2. skupina učilnica 304 

3. skupina učilnica 305 

V učilnici sedijo učenci vse ure pouka po sedežnem redu, ki ga prvi dan oblikujejo učiteljice 

slovenščine. Spreminjanje sedežnega reda ne bo mogoče. 

 

3. Pripomočki za pouk: Učenci prinesejo s seboj pripomočke za pouk po urniku in copate. 

Možno je, da prinesete tudi pripomočke za cel teden in jih puščate v šoli. Garderobe ne bomo 

uporabljali, učenci boste imeli oblačila, obutev in torbo v učilnici na stolu zraven svoje klopi.  

 

4. Valeta in podelitev spričeval: O tem se bomo dogovorili z učenci v prvem tednu. 

 

5. Zaščitna oprema: V skladu z navodili NJIZ morajo učenci nad 12. let nositi masko, šal, ruto ali 

buff. Prosimo, da ustrezno zaščito prinesete s seboj. 

 

V upanju, da se kmalu vrnejo v šole vsi učenci, vas lepo pozdravljam, 

 

Simona Kralj, ravnateljica 

 

 



 


