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ZADEVA: PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA 2020/2021

Spoštovani starši, drage učenke in učenci
v torek, 1. 9. 2020, se pričenja novo šolsko leto. Trenutna zdravstvena situacija v državi
in nasploh po svetu nas zaradi covid-19 še omejuje in v šolah ter vrtcih se bomo ravnali
po priporočilih pristojnega ministrstva ter NIJZ. Kot zagotovo veste, imamo po šolah
pripravljenih več scenarijev, kako bi naj potekal pouk. Pripravljeni so štirje modeli:
MODEL A
MODEL B

MODEL C

MODEL D

Pouk poteka brez omejitev zaradi zdravstvenih razmer.
Za vse učence je organiziran pouk v šoli. Učenci so v matičnih
učilnicah, poskrbeti je potrebno, da se učenci čim manj mešajo
med seboj.
V šoli poteka pouk za učence od 1. do 3. razreda ali še za učence
4. in 5. razreda. Učenci od 6. do 9. razreda imajo pouk na daljavo
(ali od 4. do 9. razreda).
Vsi učenci imajo pouk na daljavo.

Podmodel BC1 Posamezni oddelek zaradi zdravstvenih razmer ne sme obiskovati
pouka v šoli in se za ta oddelek izvaja pouk na daljavo.
Podmodel BC2 Učenci posamezne šole zaradi zdravstvenih razmer ne smejo
obiskovati pouka v šoli in se za celotno šolo izvaja pouk na daljavo.

Trenutna situacija kaže, da bomo šolsko leto 2020/21 pričeli po MODELU B. To
pomeni, da bo za vse učence organiziran pouk v šoli, veljajo pa določena pravila:
1. Šolo obiskujejo samo zdravi učenci in zaposleni.
2. Na prevozih vsi učenci uporabljajo zaščitne maske. Na hodnikih in v prostorih,
kjer ni mogoče držati ustrezne razdalje, uporabljajo zaščitne maske odrasli in
otroci, starejši od 12 let. Ob prihodu v šolo si učenci razkužujejo roke, pred
jedjo, po uporabi toaletnih prostorov… si učenci I. triade umivajo roke z milom,
starejši učenci pa si jih tudi razkužujejo.
3. Obvezno je dosledno upoštevanje higiene kašlja in umivanja rok.
4. Pouk poteka v matičnih učilnicah (Solčava – pouk za učence 1., 2. in 3. razreda
je v učilnici pri zbornici, za učence 4. in 5. razreda v učilnici, ki ima zunanjo
teraso, Luče: prvošolci so v novi učilnici ob kuhinji, 2. ,4. in 5. razred imajo pouk
tako, kot je bil lansko šolsko leto. 3. razred se ponovno seli v učilnico ob zbornici,

učenci 6. razreda imajo pouk v učilnici SLJ, sedmošolci v učilnici GUM,
osmošolci v učilnici TJA in devetošolci v učilnici MAT. Izjemoma, ob
upoštevanju higienskih ukrepov (razkuževanje miz, kljuk, didaktičnih
pripomočkov ob menjavi vsake skupine učencev) bodo imeli učenci pouk tudi v
specializiranih učilnicah (TIT, LUM, POK). Tudi šport se bo izvajal v športni
dvorani. Izvaja se obvezni in razširjeni program - torej poleg rednega pouka,
tudi interesne dejavnosti, PB, varstvo, glede na situacijo na destinaciji tudi šole
v naravi…)
5. Učenci v šolo nosijo torbe, med seboj pa si pripomočkov ne izposojujejo.
6. Roditeljski sestanki ne bodo organizirani v klasični obliki, govorilnih ur se
poslužujte telefonsko.
V šoli imamo še več pravil (organizacija prehrane, gibanje po šoli…), s katerimi bomo
učence seznanili 1. šolski dan.
V primeru, da bi se situacija spreminjala in bi prišlo do izvajanja pouka na daljavo, bo
le-ta potekal tako kot lansko leto preko eAsistenta. Z učenci se bom dogovorili, kako
bodo delali na daljavo.
Prvega septembra pričnemo ob 8.00. Šolski prevozi bodo potekali podobno kot lani,
o morebitnih spremembah boste obveščeni telefonsko. Prvi dve uri sta za učence od
2. do 9. razreda oddelčni uri, sledi pa pouk po urniku (urnik je na spletni strani). Ob
10. 30 bomo imeli v športni dvorani koncert Ne bodi kot drugi – gosta sta Ditka in Feri
Lainšček.
S podaljšanim bivanjem začnemo 1. septembra, poskrbljeno je tudi za prehrano.
Učenci pridejo v šolo s torbami in z ustreznimi šolskimi potrebščinami.
Pričenjamo novo šolsko leto. Želim vam, da poteka čim bolj mirno in uspešno. Lansko
nas je malo presenečalo, a verjamem, da nas bodo izkušnje in pozitivna energija vodili
po novih poteh in da bomo z rednim in odgovornim sodelovalnim delom uspešno iskali
poti naprej in ob doseganju zastavljenih ciljev živeli zadovoljno in čim bolj mirno.

VSEM ŽELIM USPEŠNO IN ZADOVOLJNO ŠOLSKO LETO 2020/2021!

Andreja Urh
RAVNATELJICA
__________________________________________________________
V nadaljevanju vam posredujem dopis, ki smo ga na šolo dobili od MIZŠ:
Spoštovani starši,
obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem
upoštevate naslednje:
1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
2. Otroku ni bila odrejena karantena.
3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.

4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili v okvirčku navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena
okužba
s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

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.

