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Spoštovani starši!
Včeraj smo vas obvestili, da bo od torka, 26. 1. 2021, vzgojno-izobraževalno delo za
učence od 1. do vključno 3. razreda ponovno potekalo v prostorih šole.
Pouk bo potekal v oddelkih, izvajal se bo obvezni in razširjeni program (torej tudi
jutranje varstvo in podaljšano bivanje). V nadaljevanju vas seznanjamo z nekaterimi
informacijami glede organizacije dela:
JUTRANJE VARSTVO se bo izvajalo v času od 6.15 dalje in bo organizirano za
učence 1. razredov. V prostore šole vstopajo samo učenci, starši otroka predate
delavki šole, ki vas bo pričakala pri vhodu na razredno stopnjo.
POUK bo potekal v matičnih oddelkih. Učenci posameznega oddelka vstopajo v šolo
pri vhodu na razredno stopnjo po naslednjem časovnem razporedu:
učenci 2. a in 2. b ob 7.50
učenci 3. a ob 8.05
učenci 3. b ob 8.10
in učenci 3. c ob 8.15
Učenci se držijo navodil strokovnih delavcev. Ves čas prihoda v šolo in v šoli je
potrebno poskrbeti za ohranjanje 2-metrske medosebne razdalje.
Starši v šolo ne vstopate.
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Komunikacija s šolo poteka po elektronski pošti (osfranarosa@guest.arnes.si) ali
telefonsko na naslednjih telefonskih številkah:
(03) 42 506 00 (tajništvo šole)
051 302 278 (mobilna številka šole)
Odsvetujemo pitje vode na umivalnikih, zato naj imajo učenci s seboj bidone, v katere
si bodo natočili vodo. Pred začetkom pouka, med samim izvajanjem pouka in po
končanem pouku se bo učilnice temeljito prezračevalo, zato naj imajo učenci s seboj
tudi kakšen dodaten kos oblačila (odvisno od vremena).
Vsi zaposleni in učenci v prostorih šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa le
izven učilnice oz. tako imenovanega »mehurčka«.
PODALJŠANO BIVANJE se bo izvajalo po končanem pouku. Organizirano bo za vse
učence, ki so vanj vključeni od začetka šolskega leta. Za prevzem učencev, ki iz šole
ne odhajajo domov sami, bo na vhodu razredne stopnje poskrbel strokovni delavec
šole, ki bo otroka predal staršem. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za strpnost in
potrpljenje, če bo morda potrebno kratek čas počakati na vašega otroka.
Urnik kosil bo objavljen najkasneje v ponedeljek, 25. 1. 2021, na spletni strani šole.
Prosimo vse starše, ki še niste izpolnili vprašalnika, da to storite danes, 22. 1. 2021,
do 14. ure (https://forms.gle/V5XVz5EuKbkGvezu8).
Osnovno vodilo je vsekakor, da prihajajo v šolo samo zdravi otroci. Dosledno se je
potrebno držati vseh higienskih ukrepov in priporočil. Upoštevati je potrebno priporočila
glede vzdrževanja medosebne razdalje, pravilnega nošenja maske in higiene rok
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in higiene kašlja. Priporočena je medosebna razdalja vsaj 1,5 oz. 2 metra. V primeru,
da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo večje.
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročitelja
okužbe in s tem ščitimo sebe in druge.
Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo še naprej potekali v učnem okolju Teams, v
času dopoldanskih govorilnih ur lahko starši opravite z razredniki tudi telefonski
pogovor (03 42 506 22 - zbornica šole; 051 302 278 - mobilna številka šole).
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.
Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s
pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj
ogroženi za težji potek bolezni. Druženje namreč povečuje tveganje za okužbo.
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Verjamem, da se bodo učenci, kljub vsem omejitvam, ki trenutno krojijo naš šolski
vsakdan, v šoli dobro počutili in uspešno usvajali nova znanja in spretnosti. Prepričana
sem, da bomo s spoštljivo komunikacijo in strpnostjo znali nadaljevati večmesečno
delo na daljavo. Naj nas spremlja misel Williama Somerseta Maughama:
"Malce zdravega razuma, malce strpnosti, malo humorja - kako prijetno bi se potem
dalo živeti na tem našem planetu."
Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro.
Nataša Gajšek Ključarič,
ravnateljica
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