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Maribor, 21.5.2020 

 

OBVESTILO ZA STARŠE 

 

Spoštovani, 
 

v  skladu z informacijo iz MIZŠ vas obveščamo, da bodo učenci Posebnega programa 
ponovno pričeli obiskovati  šolo v ponedeljek, 25. 5. 2020.  
Za učence bomo izvajali dopoldanski program, za tiste, ki nimajo varstva pa tudi 
jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Z učenci, ki se zaradi zdravstvenih težav ne 
bodo mogli izobraževati v šoli, se bodo povezali razredniki in jim bodo nudili učno 
podporo. 
Zaradi preprečevanja širjenja korona virusne okužbe (COVID-19) bodo v šoli veljali 
posebni protokoli. Pouk smejo obiskovati le zdravi učenci brez znakov akutne okužbe 
dihal. 
Učenci, ki bodo obiskovali jutranje varstvo, počakajo pred vhodom šole na učitelja, oz. 
varuha, ki ga bo pospremil v razred. 
Prihod učencev 1., 2. in 3. stopnje pred šolo je  ob 8.00. Učenci se zberejo na levi 
strani pod nadstreškom pred vhodom v šoli v varni razdalji. Učence bodo v razrede 
pospremili varuhi, oz. učitelji. 
Prihod učencev 4., 5. in 6. stopnje pred šolo je ob  8.15. Učenci se zberejo na desni 
strani pod nadstreškom pred vhodom v šoli v varni razdalji. Učence bodo v razrede 
pospremili varuhi, oz. bodo kasneje vstopali sami ob doslednem izvajanju higienskih 
ukrepov. 
Za učence, ki bodo v šolo prihajali z organiziranimi prevozi, (avtobus, kombi) bomo 
poskrbeli za njihovo spremstvo v šolo. 
Ob koncu pouka boste ob dogovorjeni uri in na podoben način otroke pred šolo tudi 
prevzeli. Za učence, ki bodo odhajali domov z organiziranim prevozom, bo poskrbljeno 
spremstvo.  
Organizirani prevozi učencev: 
 

PREVOZ /OBLIKA PREVOZA  ODHODI  IZ ŠOLE 
KOMBI PREVOZ- KAMOT  13.30 

PREVOZ BRZI 13.35 

ŠOLSKI PREVOZ MARPROM 14.00 

ŠOLSKI AVTOBUS - ARIVA 13.40 

ŠOLSKI KOMBI - IPIS POLANC 13.30 

ŠOLSKI KOMBI - LIPIČNIK 14.05  

ŠOLSKI KOMBI- RIBIČ 13.45 

TAXI V UREJANJU 
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Natančne informacije o času organiziranih prevozih učencev boste prejeli naknadno. 
 
Do konca šolskega leta se bosta pouk in podaljšano bivanje izvajala v njihovih matičnih 
učilnicah. V učilnicah bodo klopi razporejene tako, da bo upoštevana priporočljiva 
varnostna razdalja med vsemi učenci (1,5 do 2 m). Učenci bodo imeli ves čas 
poimensko določeno šolsko klop, za katero bodo sedeli. Priporočamo, da s seboj 
prinesejo tudi kakšen kos rezervnega oblačila in sredstvo za zaščito pred soncem 
(pokrivalo, krema za sončenje) zaradi zračenja in izvajanja pouka na prostem. Učenci 
morajo v šolo prvi dan prinesti vse potrebne potrebščine v svoji šolski torbi. 
Prepovedana je izmenjava potrebščin med učenci, zato poskrbite, da bo otrok imel vse 
potrebščine v šolski torbi. Učenci v šolo ne smejo nositi svojih igrač in drugih 
predmetov. Priporočamo pa, da imajo s seboj plastenko z vodo. Malico in kosilo bodo 
učenci pojedli v matičnih učilnicah. Učenci si bodo redno umivali roke, skrbeli za 
pravilno higieno kašlja, na voljo bodo imeli ustrezna razkužila. 
S tem obvestilom boste prejeli še dopis z izjavo o zdravstvenem stanju vašega otroka, 
povezanim s COVID-19. To izjavo učenci oz. starši prinesete v ponedeljek  s seboj in 
jo oddate v šoli.  
V kolikor se bo pri otroku pojavilo obolenje s simptomi COVID 19, bomo učenca 
umaknili v izolirnico. Varuh bo počakal z učencem do prihoda starša, ki ga prevzame 
po predhodnem klicu pred glavnim vhodom v šolo.  
Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v 
kolikor se izkaže, da je učenec okužen s COVID 19.  
Komunikacija med starši in strokovnimi delavci šole bo še naprej potekala po telefonu 
ali po elektronski pošti oz. po že ustaljenih kanalih. 
Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s ponovnim vključevanjem vašega otroka v 
šolo, se lahko obrnete  na nas, oz. na vodjo PP. 
 
S pozdravi, 
 

  

 

 Milojka Sevšek  

 ravnateljica 

 


