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OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 
 
Spoštovani starši, učenke in učenci! 
 
V torek, 1. septembra 2020, začenjamo šolsko leto 2020/2021. Vsi si želimo, da bi bilo v skladu 
z našimi običajnimi predstavami, čeprav bomo morali upoštevati usmeritve Nacionalnega 
inštituta za nacionalno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Kljub temu smo veseli in zadovoljni, da 
bomo lahko vse učence sprejeli v šolskih prostorih.  
 
Za to šolsko leto velja osnovno izhodišče, da lahko prihajajo v šolo samo zdravi otroci. Prosimo 
vas, da se starši tega dosledno držite in pokažete svojo odgovornost do otrok, sebe, 
sorodnikov, učencev in učenk ter zaposlenih, ki vstopamo v vzgojno-izobraževalni proces. 
Vemo, da imate različen odnos do virusa, da je veliko teorij o njegovi nevarnosti, načinih 
okuženosti in posledicah. Že sedaj opozarjamo, da se nikakor ne moremo držati vseh 
predpisanih ukrepov in smernic NIJZ, a se bomo na vse možne načine odgovorno trudili, da ne 
bi prišlo do okužbe in posledičnega hitrega širjenja na vse ostale udeležence izobraževanja. 
 
Pozivamo vas, da sodelujete z razredničarkami in vodstvom šole s hitrimi, jasnimi in odkritimi 
informacijami o morebitnem sumu okužbe, sami okužbi kogar koli v družini ali zadrževanju na 
področjih, kjer je prišlo do okužbe oz. je tveganje zanjo veliko. Tako nam boste najbolje 
pomagali, da bodo lahko vsi otroci varno in zadovoljno hodili v šolo.  
 
Starši ne morete vstopati v šolo brez predhodne najave in dogovora. To velja tudi za prvi 
šolski dan. Če ste dogovorjeni, MORATE počakati pred vhodom v šolo, da vas pride nekdo iskat 
in vas pospremi do določenega prostora. Ob vstopu je obvezno razkuževanje rok, vzdrževanje 
varnostne razdalje in uporaba zaščitne maske. 
 
Učenci bodo s posameznimi ukrepi in usmeritvami NIJZ seznanjeni prvi šolski dan. 
 
Osnovna izhodišča 
Pouk pričnemo 1. 9. 2020 po prilagojenem urniku, za ostale dni pa velja urnik v eAsistent-u.  
 
Vstopanje v šolo 
Učenci naj vstopajo v šolo posamično in na varni razdalji.  
Nošenje zaščitnih mask je v prostorih izven učilnice priporočeno za vse učence od 6. do 9. 
razreda. 
 
Po šoli hodimo po desni strani. 
 
Šolske potrebščine 
Učenci si iz preventivnih razlogov šolskih potrebščin ne morejo posojati in izmenjevati, čeprav 
smo jih doslej učili prav tega. 



 
Prihod v šolo 
Razredničarke bodo učence od 1. do 5. razreda zbrale na označenih mestih (glej prilogo), ostali 
učenci pa z maskami počakajo pred šolo.    
 
Starši, ki boste prihajali po otroke po pouku ali po OPB, se javite pri informatorju pri vhodu v 
šolo. 
 
 
Lep pozdrav 
Igor Topole, ravnatelj 
 

 

 

 

 

Prilagamo sliko zbirnih mest in številke posameznih razredov. 

 

RAZRED 

 

ZBIRNE TOČKE 

1. A PLOŠČAD PRED ŠOLO (2) 

1. B POT DO VRTCA (1) 

2. A OD PLOŠČADI DO KIPA (3) 

2. B OD KIPA PROTI STRANSKI CESTI (4) 

3. A POT OB TELOVADNICI (11) 

3. B OD KIPA PO DREVOREDU (5) 

4. A KOŠARKARSKO IGRIŠČE (9) 

4. B KOŠARKARSKO IGRIŠČE (10) 

5. A NOGOMETNO IGRIŠČE (8) 

5. B NOGOMETNO IGRIŠČE (7) 

5. C VHOD PRED TELOVADNICO (12) 

 



 

 


