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Obvestilo 

Maribor, 4.3. 2021 

Spoštovani starši, 

za nami sta dva meseca pouka in dela v šoli. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in 
upoštevanje ukrepov, ki nas seveda še vedno omejujejo pri našem delu, pa vendarle 

nam z skupnim sodelovanjem uspeva predvsem v dobro naših otrok. 

Nova okrožnica MIZŠ pravi, da je za vse otroke: 

- obvezna uporaba zaščitnih mask od 12. leta dalje oziroma od 6. razreda dalje. 

- obvezna uporaba zaščitnih mask za učitelje/učiteljice v šoli. 

- ni obvezna uporaba zaščitnih mask za otroke do 6. leta starosti ter  učence in 

učenke od 1.razreda do vključno 5. razreda, ko so v matičnem oddelku. 

- zaščitna maska ni obvezna za vzgojiteljice in pomočnice v predšolskih 

oddelkih pri opravljanju neposrednega dela. 

 

Tukaj bi dodala, da naj maske nosijo tisti učenci, ki jih lahko, glede na svoje posebne 

potrebe. 

Priporočeno je,  

- da vsi strokovni delavci pri neposrednem delu z otroki za svojo varnost in 

zaščito vseskozi uporabljajo zaščitno masko. 

- da se čim več aktivnosti in pouka športa izvede zunaj. 

- da tudi učenci od 1. do 5. razreda za svojo varnost in zaščito ves čas 

uporabljajo zaščitno masko. 

 
Starši obvezno uporabljajte  maske v prostorih vrtca in šole ter na zunanjih 

površinah. 

V šolo pošljite le ZDRAVE otroke - ob najmanjšem sumu na katerokoli bolezen 
(prehlad, vročina, slabost …) naj otrok ostane doma. V primeru suma na 
okužbo v družini, naj otrok preventivno ostane doma do rezultata testa. 

Podaljšano bivanje se v naših programih izvaja. 

Dnevi dejavnosti se še naprej izvajajo v okviru matičnega oddelka. 
Šole v naravi, kolesarski izpit in plavanje se ne izvajajo. 

Interesne dejavnosti se lahko izvajajo v okviru matičnega oddelka. 
 
Poglejte tudi na našo spletno stran, kjer boste našli veliko zanimivega. 

 
Lep pozdrav in vse dobro, 

 
Milojka Sevšek 
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