
Spoštovani starši, dragi učenci, 

v ponedeljek, 18. maja 2020, se vaši otroci, naši učenci, vračajo v šolske klopi. Žal bomo morali 

pozabiti, kako je bilo v času pred razglasitvijo epidemije in vso energijo usmeriti v to, da bomo 

dobro izvajali pouk v novih razmerah in hkrati odgovorno zagotavljali zahtevane higienske 

pogoje. 

Tebi, dragi učenec/učenka, obljubljamo, da ti bomo vsi strokovni delavci na šoli zagotovili 

pogoje, da boš čez šolski prag stopil čim laže in se v šoli počutil varno ter sprejeto. 

Naj se vam na začetku zahvalimo za vašo podporo in sodelovanje  pri pouku na daljavo. V 

prihajačih dneh in tednih pa pričakujemo veliko mero vašega razumevanja in pomoči pri 

upoštevanju zaščitnih ukrepov za preprečevanja širjenja koronavirusa.  

Skupaj bomo zmogli. 

 

Osnovne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na POŠ Topolšica 

- v šolo naj prihajajo zdravi otroci; 

- jutranje varstvo se prične ob 6.45 in je namenjeno samo učencem 1. razreda; 

- starši pripeljete otroka do glavnega, sredinskega vhoda in se tam poslovite; 

- otroka bo na vhodu sprejela učiteljica; 

- če se želite z učiteljico pogovoriti na vhodu, poskrbite, da boste imeli masko; 

- STARŠI V ŠOLO NE VSTOPATE; 

- ostali učenci v šolo pridejo od 7.20 do 7.30 in pri tem upoštevajo varnostne ukrepe in 

fizično razdaljo: 

- učenci vozači (prijavljeni) pridejo, ko jih pripelje kombi, odhod kombija ob 7.30; 

- vsi učenci si morajo pri vstopu v razred temeljito umiti roke; 

- pouk poteka po spremenjenem urniku in priporočilih MIZŠ in Zavoda RS za šolstvo v 

skupinah do 15 učencev; 

- vsak učenec bo imel zagotovljeno svojo klop, ki bo označena z imenom, razmak med 

njimi bo 1,5 metra; 

- vse odmore bodo preživeli skupaj učenci iste skupine; 

- malica bo deljena v razredu, kosilo pa v jedilnici ob upoštevanju zaščitnih ukrepov; 

- vsi učenci POŠ Topolšica bodo imeli pouk do 12.20 in v tem času bo organizirano tudi 

kosilo; 

- v ponedeljek učenci v šolo prinesejo torbo z vsemi šolskimi potrebščinami; 

- priporočamo, da vsak učenec prinese v šolo toplejše oblačilo, jopico (zaradi pogostega 

zračenja), svojo pollitersko plastenko, ki ostane v šoli in robčke; 

- otroci naj prihajajo v šolo obuti v športne copate, ker garderobe ne bomo uporabljali; 

- podaljšano bivanje poteka v dveh skupinah od 12.10 do 15.30 

- učenci odhajajo iz šole ob uri, ki ste jo navedli na prijavnici; 

- ob vaši navedeni uri, bo učenec zapustil šolsko poslopje pri glavnem, sredinskem 

vhodu, kjer ga čakate ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil; 

- učenci v šolo ne prinašajo ničesar od doma in iz šole ne bodo prinašali šolskih 

potrebščin; 

- v primeru lepega vremena bomo pouk in podaljšano bivanje izvajali tudi na šolskem 

igrišču; 

- govorilne ure bodo potekale usklajeno z vami preko dogovorjene komunikacije; 

 

Še nekaj priporočil: 

- NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo peš, oz. s prevozi s strani staršev in le 

izjemoma s šolskim prevozom, kjer je potrebno upoštevati vse zaščitne ukrepe; 

- pogovorite se z otrokom o vzdrževanju potrebne fizične razdalje in upoštevanju 

higiene rok, kihanja in kašljanja. 

 

Ostanimo pozitivni, skupaj zmoremo! 


