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Šmartno v Tuhinju, 22. 1. 2021 

 

Obvestilo staršem  

pred začetkom pouka za učence 1. triade 
 

Spoštovani starši, 
 
odlok Vlade Republike Slovenije določa, da se bo vzgojno-izobraževalno delo za učence           

1. triade (1., 2. in 3. razred) pričelo izvajati v prostorih šole v torek, 26. 1. 2021.   

V nadaljevanju vas seznanjamo s pomembnimi informacijami pred vrnitvijo učencev v šolo. 
Vljudno prosimo, da jih skrbno preberete in se o tem pogovorite tudi z vašim otrokom.  
 
Prosimo, da učenci dosledno upoštevajo navodila zaposlenih na šoli. 
 
 

Veselimo se ponovnega osebnega srečanja z našimi učenci.  
Uspešen začetek vam želimo! 

 
Vsi zaposleni OŠ Šmartno v Tuhinju 
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1. Splošni higienski ukrepi  
 
Vsi v šoli upoštevamo splošne higienske ukrepe. 
 
Vabimo vas k ogledu splošnih navodil za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19, ki 
jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ): 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-
ukrepov.   
 

(Vir: NIJZ, Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-COV-2 model C-OŠ) 

 

2. Higienski ukrepi na šoli 
 

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: 

npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, 

težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja 

vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). 

Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi naj ostane doma in omeji stike z drugimi 

ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. 

 

 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
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V prostorih šole in na zunanjih površinah je uporaba mask obvezna. Učenci naj uporabljajo 
maske ves čas razen, ko so v učilnici ali na igrišču samo s sošolci. Pri uporabi mask naj 
upoštevajo pravilno nošenje in namestitev maske: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf  
 
Na zunanji površini šole in v notranjosti šole je potrebno upoštevati zadostno medosebno 
razdaljo, to je vsaj 2m. 
 
 
 

3. Prihod do šole in vstopanje v objekt 
 

Prihod do šole 

Če je mogoče, za prihod v šolo priporočamo peš hojo, tudi individualni prevoz s strani staršev 

(brez združevanja učencev). 

 

Šolski prevozi bodo za učence organizirani po prilagojenem voznem redu. Na prevozih je 

uporaba mask obvezna. Razkužilo bo nameščeno na prevozu. 

 

Vstopanje v šolski objekt in odhod v učilnico 

V šolo vstopajo le učenci in zaposleni, ostali obiskovalci ob predhodnem dogovoru in ob 

upoštevanju vseh higienskih ukrepov. 

Učenci naj v šolski objekt vstopajo posamično z upoštevanjem varne medosebne razdalje. 
Učence na vzdrževanje varne medosebne razdalje (vsaj 2m) opozarjajo talne označbe pred 
šolo in v prostorih šole.  
 
Ob prihodu v šolo se učenci  preobujejo v copate in čevlje odložijo pod klop pred učilnico,  nato 
si temeljito  umijejo roke v dodeljenih sanitarijah ter odidejo v svojo učilnico. Tam odložijo 
zgornja oblačila čez svoj stol. Zaradi pogostega zračenja učilnic svetujemo, da so učenci 
oblečeni topleje.   
 
Gibanje po šoli 
Učenci se po šoli (hodnikih) gibljejo v smeri označenega koridorja. Pri gibanju naj upoštevajo 

varno medosebno razdaljo (vsaj 2m).  

 

 

 

 

 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
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4. Izvajanje pouka 
 

Učilnica  

Učenci imajo pouk v matičnih učilnicah. Prostor se večkrat dnevno intenzivno prezrači. 

 

Odmori  

Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic.  
 
Na stranišče učenci odhajajo posamično, poskrbeti je potrebno, da na stranišču ne nastaja 
gneča.   
 
 

Šolska prehrana 
Na šoli bodo organizirani vsi obroki. 
 
Malico učenci zaužijejo v razredu, hrano razdeli učitelj ali dežurna oseba, ki si je pred 
razdeljevanjem umila roke, od klopi do klopi. Učenci pred hranjenjem mize obrišejo in si 
umijejo roke z vodo in milom. Po končanem obroku ponovno obrišejo mizo in si umijejo roke. 
 
Kosilo poteka v jedilnici. Učenci v času prihoda in čakanja na kosilo upoštevajo varno 
medosebno razdaljo, smer gibanja in talne oznake v primeru čakanja. Pred vstopom v jedilnico 
in ob izhodu si učenci umijejo roke. 
 
 

Uporaba gradiv / pripomočkov 
Prenos virusa je možen preko različnih predmetov, zato svetujemo, da si učenci pripomočkov 
ali drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo. 
 
Knjižnica 
Izposoja za posamezne razrede poteka po urniku v dogovoru z razredniki. 
 
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 
Se izvaja za prijavljene učence v posebej določenih prostorih.  
 
Starši zjutraj pospremijo otroka do vhodnih vrat šole, iz podaljšanega bivanja pa ga prevzamejo 
ob dogovorjeni uri na stranskem vhodu (gospodarski vhod). 
 
Odhod domov 
Šolo učenci zapuščajo tako, da ohranjajo priporočeno vsaj 2-metrsko medosebno razdaljo. Le-
to upoštevajo tudi v primeru čakanja na šolski prevoz.  
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5. Sodelovanje s starši 
 
Starši otroke pospremijo le do glavnih šolskih vrat. V šolski objekt gre učenec sam.  
 
Govorilne ure in pridobivanje informacij starši opravite po telefonu ali preko 
videokonference.   
 
 
 

6. Ukrepanje v primeru obolenja s simptomi/znaki Covid19   
 
Če učenec v šoli zboli z vročino ali drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s 
postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov (za pot domov naj ne uporablja 
javnega prevoza).  Učenec čaka starše v izolaciji in nosi zaščitno masko.  
 
 
 

  
 


