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Zadeva: obvestilo za starše učencev od 1. do 3. razreda 
 
 
Spoštovani starši! 
 
V ponedeljek, 1. 6. 2020 se v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda, zato bo pouk za vse učence od 1. do 
3. razreda potekal po oddelkih in urniku tako, kot je bilo do 13.3. 2020. Po pouku se učenci, ki niso 
vključeni v podaljšano bivanje v spremstvu učitelja odpravijo na kosilo oz. zapustijo šolski prostor. Na 
šolskem dvorišču in drugih javnih površinah še vedno ni dovoljeno zbiranje množic. Še vedno bodo na 
šoli veljali varnostni ukrepi s katerimi bomo skušali preprečevati morebitne okužbe (ohranjane razdalje, 
higiena rok, izogibanje združevanju skupin in oddelkov).   
 
Obveščamo vas, da bo s ponedeljkom, 1. 6. jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 8.00. Jutranje 
varstvo bo za učence 1. razreda v učilnici 1. b, za učence od 2. do 5. razreda pa v učilnica 2. b in 2.a. 
 
Zajtrk bo za učence, ki so naročeni (na podlagi podatkov pred 13.3.) organiziran ob 7.10. Učenci bodo 
zajtrkovali v šolski jedilnici.  
 
Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo med 8.00 in 8.20. Šolska vrata se za 
učence, ki ne obiskujejo jutranjega varstva odprejo ob 8.00 zato, da se izognemo morebitni gneči na 
šolskih vhodih. Učenci vstopajo na vhodih kot so do sedaj. 
 
Podaljšano bivanje bo za učence od 1. do 3. razreda organizirano po oddelkih, tako da se učencev med 
seboj ne bo združevalo. Pri združevanju skupin (od 14.30 dalje) se bomo ravnali po normativu 15 učencev. 
 
Ko starši in druge odgovorne osebe prihajate po otroke, ki so vključeni v podaljšano bivanje ne 
smete vstopati v šolo. Na vhodu dežurnemu učitelju sporočite ime otroka in oddelek. Dežurni 
učitelje bo poskrbel, da bo otrok prišel do vhoda, kjer ga čakate. Med čakanjem ohranjate 
varnostno razdaljo 1,5 metra.  
 
Popoldanska malica je organizirana od 15.00 do 15.15 v učilnicah. Učenci pred 15.00 uro ne odnašajo 
malice domov, v kolikor je skupina zunaj, saj se učenci sami v šolo ne vračajo, zato priporočamo, da 
učenci, ki odhajajo domov pred 15.00 niso naročeni na popoldansko malico. Po 15.00 pa lahko 
učenci malico odnesejo domov. 
 
Učenci naj v šolo v ponedeljek prinesejo vse pripomočke, v vrečki pa naj imajo copate. Učenci se bodo 
pred vstopom v učilnico sezuli in obutev pospravili v vrečko. Omaric učenci še vedno ne bodo uporabljali. 
Učenci pripomočkov ne bodo odnašali domov. Poleg šolskih potrebščin prosimo, da imajo učenci s seboj 
sledeče dodatne potrebščine: 

- dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo. 
- plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija 

umivalnika. 
- sredstvo za zaščito pred soncem (velja predvsem v prvi triadi). 
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Vsi učenci so naročeni na šolske oboke, tako kot je to veljalo v času od 18. do 29. 5. V kolikor želite 
spremeniti prijavo na prehrano (odjaviti, prijaviti) prosim če to storite najkasneje v ponedeljek zjutraj: 

- preko odzivnika na telefonski številki: 05 677 82 90 
- preko e-pošte: knjigovodstvo@oslucija.si    
- preko eAsistenta: www.easistent.com 

 
 
S spoštljivimi pozdravi, 
 
 
         Razredničarke in vodstvo šole 
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