
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 15. 5. 2020 
 
Zadeva: Odprtje šole za učence 1. triade 
 
 
Spoštovani starši, 
 
s ponedeljkom, 18. 5. 2020, se skupaj z vašimi otroki ponovno vračamo v šolo. Na prihod smo se pripravili. Da bi 
prehod v novo obdobje šolskega leta tekel čim bolj umirjeno, vam pošiljamo nekaj ključnih informacij in napotil. 
 
1. Zdravje otrok: Ponovno sporočamo, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. V skladu z navodili  NIJZ mora šola 

obvezno pridobiti podpisano izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (izjava je v prilogi), s katero starši 
potrdijo, da je otrok zdrav. Izjavo naj vaš otrok prinese razredničarki prvi dan, torej v ponedeljek, 18. 5. 2020. 

 
2. Oblikovanje skupin: Vsak oddelek je razdeljen v 2 skupini, in sicer po strokovnih kriterijih učiteljev. Skupini 

vodita razrednik in dodatni učitelj, ki se bosta tekom dneva izmenjevala v obeh skupinah (v medsebojnem 
dogovoru). 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. Potrebščine: Razredniki vas bodo obvestili, kaj naj prinese otrok v šolo prvi šolski dan (praviloma šolsko torbo 

z vsebi potrebščinami, plastični bidon ali plastenko za vodo, dodatna oblačila, copate). Vse našteto učenec 
pušča v šoli ves čas in ne nosi domov. Vse dejavnosti učenja in naloge se opravijo v šoli.  

  
4. Prihod v šolo in jutranje varstvo: Učencem se priporoča prihod v šolo peš, s kolesom ali individualnim 

prevozom staršev brez združevanja učencev. Dovoz z avtomobilom na igrišče v tem času ne bo mogoč. Vstop v 
šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Uporablja se le stranski vhod z igrišča. Ob vstopu v šolo si 
vsi (učenci, zaposleni, ostali) razkužijo roke. Jutranje varstvo bo potekalo od 6.30 do 8.10 v jedilnici. Učenci 
puščajo čevlje na hodniku pred učilnico (na oznakah, ki bodo v primernem razmiku). Obleko (jopo, jakno …) 
imajo na stolu poleg svoje mize. Otroke bodo prvi dan na igrišču prevzele razredničarke in drugi učitelji.  

 
5. Podaljšano bivanje in odhod iz šole: Urnik oddelka vam bodo sporočile razredničarke, prav tako termin kosila. 

Podaljšano bivanje bo potekalo najdlje do 16.50. Trudili se bomo, da bo združevanja čim manj. Starši 
sporočite točno uro odhoda razredničarkam oz. učiteljem vašega otroka. Otroka prevzamete na igrišču oz. na 
izhodu na igrišče. 

 
6. Stiki staršev s šolo: Učitelji bodo govorilne ure nudili preko elektronske pošte, telefona ali video konference. 

Če potrebujete pogovor s kom drugim na šoli, nam to sporočite na info@o-ledina.si. 
 
Pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela bo šola smiselno upošteva priporočila NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ, 
tako da bo v največji možni meri zagotovljena varnost vseh vključenih učencev in zaposlenih in hkrati zagotovljena 
izvedba veljavnih programov. Najbrž bomo vsi vsaj v začetku potrebovali več časa, da se bomo povsem prilagodili 
novim pravilom in protokolu. Ob tem vas prosimo za pomoč, razumevanje in potrpežljivost. 
 
Z veseljem vas pričakujemo. 
 
Strokovni in drugi delavci šole  
in ravnateljica Marija Valenčak 
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