Zavedamo se, da nam novo
šolsko leto zopet prinaša veliko
negotovosti, s katerimi se bomo
srečevali zaposleni, učenci,
starši, družba.

POUK
Pouk bo potekal po urniku v matičnih

Biti v negotovosti je
nemalokrat težko, stresno.
Ob tem se nam lahko porajajo
vprašanja, pojavljajo težave ali se
ne znajdemo.

učilnicah ali na prostem.
V primeru delitve v skupine bodo
učenci razporejeni v proste učilnice, ki
bodo pred menjavo skupin razkužene.

Na šoli smo tudi zato, da vam
odgovorimo, pomagamo in
sodelujemo.
Skupaj gre lažje.

Pouk, kjer se mešajo različne skupine

otrok (izbirni predmeti, učne skupine,

Pravila ravnanja v
OŠ 16. decembra
Mojstrana za
preprečevanje širjenja
SARS-CoV-2
(povzetek)

interesne dejavnosti), bo potekal tako, da bo sedežni red zagotavljal
ustrezno razdaljo med učenci različ-

nih razredov/oddelkov.
Večina dnevov dejavnosti bo orga-

vir: MIZŠ

nizirana na šoli ali v okolici nje.

www.pikist.com

Ekskurzije in šole v naravi bodo

izvedene, če bodo predvidene destinacije varne.
Svetovalne storitve, individualna
in skupinska pomoč ter dodatna



strokovna pomoč se bodo izva-



jale ob upoštevanju higienskih
ukrepov (samo učenci istega
razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).

www.piabay.com

Kontakti:





Tajništvo: 04/5809900
ines.kejzar@guest.arnes.si
Ravnateljica: 04/5809900
darja.pikon@guest.arnes.si
Zbornica (učitelji): 04/5809902
Svetovalna služba, knjižnica: 04/5809903
nives.kosir@guest.arnes.si
Specialna pedagoginja, pedagoginja:
04/5809904
metka.rabic@poldestrazisar.si,
natasa.stupar-jarovic@poldestrazisar.si

Šolsko leto pričenjamo po
modelu B. To pomeni, da se
vsi učenci izobražujejo v šoli,
veljale pa bodo nekatere
omejitve in priporočila.
V šolo prihajajo le zdravi
učenci. V primeru, da otrok
zboli, se starši posvetujte s
pediatrom.
Skladno s priporočil NIJZ vsi
učenci in zaposleni v skupnih
prostorih šole nosijo maske.
V razredih maske niso
obvezne za učence od 1. do
vključno 5. razreda.

PRIHAJANJE V ŠOLO,
JUTRANJE VARSTVO IN OPB
Učenci v šolo prihajajo 10 minut pred začetkom pouka
in počakajo na predvidenem mestu posameznega oddelka. V garderobi se ne zadržujejo, ob vstopu v učilnice si temeljito umijejo roke.
Jutranje varstvo je namenjeno izključno učencem 1.

UKREPI V UČILNICAH
Učenci namesto razkuževanja rok temeljito umivajo roke.
Učilnice bodo pogosto zračene, zato naj imajo učenci s

RAVNANJE V PRIMERU OKUŽBE

seboj dodatna oblačila. Učenci si šolskih predmetov med

V primeru okužbe ali suma na okužbo s koronaviru-

seboj ne izmenjujejo.

som na šoli bomo ukrepali skladno z Navodili VIZ

PREHRANA

ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARSCoV-2 v zavodu. Ob potrjeni okužbi bomo iskali

razreda; dežurni učitelj jih bo sprejel na vhodu v šolo.

Malica bo organizirana v matičnih učilnicah. Kosilo bodo

tesne in visoko rizične stike ter za visokorizične

Vozači po prihodu kombija oz. avtobusa na pouk poča-

učenci pojedli v jedilnici šole po določenem razporedu.

stike predlagali 10-dnevno karanteno oziroma sle-

kajo v matičnih učilnicah. Po pouku učenci predmetne

Zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov bodo morali

dili navodilom NIJZ.

stopnje v matičnih učilnicah počakajo na prvi možni

nekateri učenci na kosilo občasno počakati do 45 minut

prevoz, učenci vozači razredne stopnje na prevoz ča-

(predvsem starejši učenci).

kajo v OPB-ju.

V septembru boste starši prijave na šolsko kosilo oddaja-

Otroke, ki so vključeni v OPB, lahko prevzamete ob

li razrednikom do petka za en teden naprej. Z oktobrom

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ali

bomo predvidoma prešli na elektronsko prijavo prek apli-

16.00. Pri tem pozvonite na zvonec pri vhodu v šolo.

kacije.

SODELOVANJE S STARŠI

PREVOZI

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo večinoma

Prevozi s kombijem potekajo po voznem redu, ki ga bo-

potekali na daljavo (telefon ali video povezave). Izje-

do dobili učenci prvi dan. V kombiju morajo učenci nositi

moma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure pote-

maske.

kajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih

KNJIŽNICA

V PRIMERU ŠOLANJA NA DALJAVO ...
Če se bodo epidemiološke razmere poslabšale ali
bo oddelku/šoli odrejena karantena, lahko v veljavo
stopi drug model izobraževanja. To pomeni, da se
bo šolo zaprlo (za
vse učence ali za

ukrepov (nošenje maske, razkuževanje rok, upošteva-

posamezne oddelke)
in bo pouk potekal
na daljavo.
www.piabay.com

V tem primeru bo učno okolje organizirano v programu Microsoft Teams, ki ga učenci (in starši)

nje varnostne razdalje). O sestankih in načinu izvedbe

Knjižnica bo za učence odprta po razporedu za posame-

boste obveščeni s strani razrednikov. V šolo starši

zne oddelke. Učenci ob doslednem upoštevanju higien-

vstopate le z izpolnjevanjem pogoja PCT (preboleli,

skih ukrepov lahko sicer prosto dostopajo do gradiva, še

cepljeni, testirani) po predhodnem dogovoru z uči-

vedno pa je priporočljiva izposoja knjig po predhodnem

telji ali strokovnimi delavci. Prek domofona se najavite

naročilu (e-sporočila, najava pri izposojevalnem pultu).

v tajništvu, saj se tam vodi evidenca prisotnosti.

V prvi triadi bo izposoja potekala tudi v okviru razrednih

plačen dostop do drugih programov Microsoft Offi-

knjižnic.

ce (Word, Excell, Powerpoint …).

poznate že iz preteklega šolskega leta. Novo vpisani učenci boste dobili spletni naslov in geslo za
vstop, na roditeljskem sestanku pa boste seznanjeni s programom in delom v njem. Na voljo bodo tudi
pisna navodila. Program učencem omogoča brez-

