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OBVESTILO OB ZAČETKU POUKA 2020/2021
Spoštovani starši, drage učenke in učenci,
pred nami je začetek novega šolskega leta, ki ga zaznamujejo ukrepi za preprečevanje širjenja
okužbe Covid-19. Za lažji začetek podajamo nekaj osnovnih informacij o pričetku pouka,
zdravstveno higienskih ukrepov in omejitev, ki jih predpisujejo pristojne inštitucije.
1. PRIČETEK POUKA
Pouk v šolskem letu 2020/21 se začne v torek, 1. septembra 2020, ob 8.20 za učence od 2.
do 9. razreda, ki bo potekal v skladu z navodili in priporočili MIZŠ, ZRSS in NIJZ, po katerih naj
v šolo pridejo izključno zdravi otroci. Če je le možno, naj učenci prihajajo v šolo med 8.00 in
8.15.
V šolsko stavbo vstopajo na glavnem vhodu, kjer jih bodo pričakali dežurni učitelji in jih
usmerjali v matične učilnice. Tam jih bodo pričakali razredniki. Starše prosimo, da se od otrok
poslovijo pred vhodom v šolo in ne vstopajo v šolsko stavbo, razen po prehodnem dogovoru
z vodstvom šole.
Prvi dve uri pouka bosta razredni uri, posvečeni vsem informacijam in pripravam na novo
šolsko leto, potem sledi pouk po urniku v matičnih učilnicah. Ta dan izbirnih predmetov ne
bo. Učenci naj s seboj prinesejo copate in šolske potrebščine za ta dan.
Učenci od 6. do 9. razreda naj imajo s seboj maske, ki jih potrebujejo za gibanje v skupnih
prostorih. Urnik bo objavljen na šolski spletni strani (Pouk-Urniki) in ravno tako razredniki
(Pouk-Razredniki).
2. JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Jutranjega varstva 1. septembra še ne bo. Od srede, 2. septembra, bo potekalo od 6.30 do
8.05.
Podaljšano bivanje bo potekalo po ustaljenem urniku razen za prvošolce, ki ga 1. septembra
še ne bodo imeli. Učilnice, v katerih bo potekalo, bodo objavljene na vhodu šole prvi šolski
dan. Starši otrok v podaljšanem bivanju bodo pravočasno obveščeni o načinu prevzemanja
svojih otrok.
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3. PREHRANA
Prehrana bo organizirana že prvi šolski dan za vse otroke, ki so oddali prijavnico za prehrano
ob koncu šolskega leta 2019/20. Pogodbe o prehrani prejmejo učenci v šoli prvi šolski dan in
jih podpisane vrnejo naslednji dan razredniku.

4. MODELI IZVAJANJA POUKA V OSNOVNI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Pristojne institucije (MIZŠ, ZRSS in NIJZ) so zaradi razmer povezanih s covid-19 pripravili štiri
različne modele izvedbe pouka, odvisno od epidemioloških razmer v državi. Modeli so na
kratko predstavljeni na sliki:

Več o modelih lahko preberete v viru slike, publikaciji Publikacija Vzgoja in izobraževanje v
Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, Modeli in priporočila (povezava
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/?fbclid=IwAR2eFLDSw1dHw6fAFtbSGYvRt7j91JlVObVCVBBM6kepzx-vV7ur38NJ7Q).
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5. OBVESTILO – Covid-19
Še enkrat poudarjamo, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci, saj s tem
skrbimo za njihovo zdravje in zdravje drugih, s katerimi prihajajo v stik. Prosimo, da pri tem
upoštevate naslednje:
 v zadnjih 14 dneh otrok ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARSCoV-2,
 otroku ni bila odrejena karantena,
 v zadnjih 14 dneh vam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.

Osnovne informacije o COVID-19
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.
Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno
približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim
počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom
pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je
potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših
(zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni,
bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek
bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno
mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki
dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).
Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje
okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za
preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno
zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi
ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega
zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo
boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.
Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s
pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj
ogroženi za težek potek bolezni.
V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času
pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

3

6. NADALJNJE INFORMIRANJE
Vse nadaljnje informacije o poteku pouka, ukrepih, ki jih zagotavlja šola v skladu s priporočili
pristojnih inštitucij ter pripravah na možnost izobraževanja na daljavo boste prejeli na
roditeljskih sestankih, šolski spletni strani, obvestilih vodstva šole in razrednikov.

mag. Đulijana Juričić, ravnateljica in kolektiv OŠ Trnovo
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