OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA
Cesta na Dobrovo 114
3000 CELJE
Telefon: 03/ 4250600
Telefaks: 03/ 4250620

Dragi učenci, spoštovani starši!
Čeprav so vrata šole in šolske knjižnice trenutno še zaprta, vas obveščamo, da si lahko
od ponedeljka, 18. 1. 2021, izposodite oz. vrnete knjižnično gradivo ob ponedeljkih in
torkih.
Tudi pri izposoji in vračanju knjižničnega gradiva se je potrebno, glede na čas
epidemije, vesti odgovorno do sebe in drugih, zato je pomembno, da pri
prevzemu gradiva upoštevamo vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužb; še
posebej smo pozorni, da:
-

si ob vstopu v predprostor šole razkužimo roke

-

v primeru, da se srečamo z drugim obiskovalcem, ohranjamo medosebno
razdaljo vsaj 1,5 oz. 2 metra

-

pravilno nosimo masko

-

upoštevamo higieno kašlja

-

se čim manj dotikamo različnih predmetov in površin (le toliko, kot je nujno
potrebno)

V nadaljevanju je predstavljen postopek izposoje in vračanja knjižničnega
gradiva v času siceršnjega zaprtja šol:

1) Navodila za iskanje gradiva v COBISS+, MojCOBISS in mCOBISS si lahko
preberete v učnem okolju Teams, v ekipi vašega oddelka, v kanalu ŠOLSKA
KNJIŽNICA.
2) Knjigo naročite tako, da v učnem okolju Teams v klepetek knjižničarki Luciji
Hajnšek zapišete avtorja in naslov knjige ter razred, ki ga učenec obiskuje.
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3) Obvestilo o gradivu vas bo čakalo v klepetku, kamor boste prejeli sporočilo,
če je gradivo prosto, in uro in dan, ko ga lahko prevzamete.
4) Prevzem gradiva, naročenega v ponedeljek ali torek do 8. ure, boste lahko
prevzeli ob ponedeljkih in torkih med 10. in 13. uro.
5) Mesto prevzema bo v predprostoru glavnega vhoda v šolo, kjer bo gradivo
čakalo v vrečki z imenom učenca na klopi na hodniku.
6) Mesto vračanja gradiva bo prav tako v predprostoru glavnega vhoda, kjer
bo na klopi, kjer se bo gradivo prevzemalo, tudi označena škatla za vračanje
gradiva. Za vrnjeno gradivo bo poskrbljeno v skladu z vsemi higienskimi ukrepi
za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v knjižnicah.

Ob tej priložnosti pa učence tudi prosimo, da čim prej vrnejo knjige za domače branje
in gradivo, ki ga ne potrebujejo več.
Naj vas ob prebiranju knjig, ki je lahko v trenutni situaciji, ko zaradi epidemije večino
časa preživimo doma, prava popestritev, spremlja misel svetovno znanega pisatelja
Roalda Dahla: »Če želiš priti daleč v življenju, moraš prebrati veliko knjig.«

Želimo vam obilo bralnih užitkov. Ostanite dobro in zdravi.
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