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Ljubljana, 15. maj 2020
Spoštovani starši,
pred nami je ponedeljek, 18. maj 2020, težko pričakovani dan vrnitve vaših in naših otrok v
šolo, dan, ki se ga vsi zelo veselimo, kljub temu, da bo vrnitev potekala nekoliko drugače, kot
smo si predstavljali.
Ponovni začetek pouka bo potekal v skladu s smernicami pristojnih inštitucij, zato vam
podajamo nekaj osnovnih informacij.
Ponedeljek, 18. maj 2020
Za prihod v šolo se priporoča, da pridete peš ali z individualnim prevozom.
Starši pospremite svoje otroke do vhoda v šolo. Na razpolago bodo tri vstopne točke, in
sicer: za učence 1. razreda vstop kot do sedaj, za učence 2. razreda desno krilo glavnega
vhoda in za učence 3. razreda levo krilo glavnega vhoda.
V kolikor izjave staršev pred vstopom otroka v šolo, ki smo vam jo že posredovali, niste
poslali vaši razredničarki ali je niste mogli natisniti, jo boste izpolnili in oddali pred vhodom v
šolo.
Starši ne vstopajo v šolsko stavbo, razen v izjemnih primerih in po predhodnem dogovoru z
vodstvom šole.
Učenci prinesejo s seboj svoje šolske potrebščine in copate, v kolikor jih niso pustili v šoli. Ker
bodo copate vsak dan odnesli domov, naj imajo s seboj ustrezno vrečko. S seboj naj imajo
bidon za vodo, jopico ali majico z dolgimi rokavi, ker se bo prostore veliko zračilo ter manjši
nahrbtnih za vsakodnevno prenašanje teh stvari.
Učenci ob vstopu razkužijo roke in se preobujejo v pritlični avli na za to določenih točkah. Če
bodo potrebovali pomoč do svojih učilnic, jim bomo pri tem pomagali zaposleni šole.
Učenci do 12. leta ne nosijo mask.

Kljub temu, da smo pripravili več vhodov, se lahko zgodi, da bo zaradi spremenjenega načina
vstopanja, pred vhodom gneča. Prosimo vas, da upoštevate medosebno razdaljo in navodila
zaposlenih ter mirno počakate na vstop vašega otroka v šolo.
Pouk in podaljšano bivanje
Pouk prične ob 8.20 in traja do 12.30. Poteka po prilagojenem urniku v skupinah do največ
15 učencev. Razredničarke so vas že obvestile, v kateri skupini in kateri učilnici je vaš otrok.
Podaljšano bivanje poteka od 12.30 do ure, ki ste jo navedli v prijavi. Če so učenci na igrišču,
poskrbi za predajo otroka dežurni učitelj, medtem ko starši počakajo otroka na določeni točki
za prevzem. Če so učenci v učilnici, se starši prav tako obrnejo na dežurno osebo pri vhodu
šole, ki po telefonu in obvesti učitelja otrokove skupine, starši pa ga počakajo pred vhodom v
šolo. Pri tem sporočijo dežurnemu učitelju ime in priimek ter skupino otroka. Zadrževanje in
vračanje otrok v šolsko stavbo zaradi higienskih in varnostih priporočil ni dovoljeno.
Jutranje varstvo poteka v skladu z vašo prijavo v spletnem vprašalniku.
Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale v času ukrepov.
Prosimo vas, da ste pri prihodu in odhodu v/iz šole točni in upoštevate čas, ki ste ga navedli v
prijavi.
Prehrana
Učenci malicajo v učilnicah, na kosilo odhajajo v jedilnico po določenem razporedu.
Učenci, ki nimajo kosila, gredo domov po pouku ob 12.30, razen v izjemnih primerih, o
čemer vas bodo obvestile razredničarke.
Odjava prehrane in prehranske posebnosti učencev potekajo po ustaljenem načinu.
Govorilne ure
Govorilne ure oziroma pridobivanje informacij starši opravijo po telefonu ali po drugih
komunikacijskih kanalih po dogovoru z učiteljem, učiteljico.
Hišni red
V skladu s smernicami pristojnih inštitucij in trenutno veljavnimi ukrepi smo sprejeli
dopolnitev hišnega reda OŠ Trnovo, ki ga prilagamo. Objavljen je tudi na spletni strani šole.

Priprava otroka na vrnitev v šolo
Vrnitev v šolo bo za otroka lažja, če je nanjo pripravljen. Pri tem imate starši pomembno
vlogo. Prosimo vas, da se z otrokom pogovorite o spremenjenih okoliščinah, ki ga čakajo v
šoli, ustrezni higieni rok, higieni kašlja in medosebni razdalji, ki jo bomo vsi upoštevali.
Za zaključek
Zavedamo se, da je pred nami nova situacija, na katero smo se pripravili po najboljših
močeh. Potrudili se bomo za dobro počutje vašega otroka in kakovostnemu izvajanju vseh
dejavnosti. Novim razmeram se bomo lažje prilagodili z dobro voljo, optimizmom in
zavedanjem, da se bomo spet veliko naučili.
S ponedeljkom se za učence prve triade zaključuje izobraževanje na daljavo. Še enkrat bi se
vam rada zahvalila za ves trud, delo in energijo, ki ste jih vložili, da je vaš otrok sledil
šolskemu delu.

Lep pozdrav.
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