
Spoštovani starši, dragi učenci, 

v ponedeljek, 18. 5. 2020, se vaši otroci, naši učenci, vračajo v šolske klopi. Za nekaj  časa bomo 
morali pozabiti, kako je bilo in se osredotočiti na to, da bomo dobro izvajali redni pouk in 
zagotavljali ustrezne higienske pogoje. Učenci so bili razdeljeni v skupine, ki zadostujejo 
normativnim zahtevam (največ 15 učencev in varnostna razdalja 1,5 - 2 metra). Razredniki 
obvestijo starše, v kateri skupini je otrok. 

Tebi, dragi učenec/učenka, pa obljubljamo, da ti bomo zagotovili pogoje, da boš čez šolski prag 
stopil čim laže in se v šoli počutil varno. 

Naj se vam na začetku zahvalimo za vašo podporo pri pouku na daljavo. V prihajajočih tednih pa 
pričakujemo vašo razumevanje in pomoč pri upoštevanju ukrepov za preprečevanja širjenja 
epidemije.  

 

Osnovne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na 
centralni šoli 

• v šolo prihajajo zdravi otroci;  
• učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo (samo 1. razred) in prihajajo v šolo med 

6.00 in 7.00, vstopajo skozi glavni vhod; 
• Ostali učenci 1. razreda pridejo v šolo od 7.00-7.30 skozi stranski vhod (mala 

garderoba); 
• učenci vozači 2. in 3. razred vstopajo skozi glavni vhod  po prihodu avtobusov 

(upoštevanje varnostne razdalje); 
• učenci 2. in 3. razredov, ki pridejo v šolo peš oz. jih pripeljejo starši, vstopajo skozi 

glavni vhod  med 7.30 in 7.40; 
• vsi učenci gredo direktno v učilnico svoje skupine; 
• učence v skupine usmerjajo učitelji; 
• 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; 
• vsi učenci si morajo pri vstopu v razred temeljito umiti roke; 
• malica bo deljena v razredu, kosilo pa v jedilnici ob upoštevanju zaščitnih ukrepov; 
• v ponedeljek učenci v šolo prinesejo torbo z vsemi šolskimi potrebščinam; 
• učenci odhajajo iz šole ob uri, ki ste jo navedli na prijavnici; 
• ob vaši navedeni uri bo učenec zapustil šolsko poslopje pri glavnem vhodu, kjer ga 

čakate ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil oz. odide sam domov; 
• 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. 
  



 

Osnovne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na 
POŠ Topolšica 

• v šolo 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; 
• 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; 
• pogovorite se z otrokom o vzdrževanju potrebne fizične razdalje in upoštevanju 

higiene rok, kihanja in kašljanja. 
 



PREVOZI 

V dogovoru z Občino Šoštanj bodo v prihodnjih tednih organizirani šolski prevozi po spodnjem 

voznem redu. Nekaj prevozov je ukinjenih zaradi malega števila učencev in so usmerjeni na 

druge avtobuse (do 2 km).  

NAVODILA OBNAŠANJA NA AVTOBUSIH  OZIROMA KOMBIJIH (po priporočilih NIJZ) 

• Šolarji ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta. 
Šolarji masko prinesejo od doma. Če je nimajo, naj imajo namesto maske rutico, buff ali 

ovratno ruto. Za rokovanje z masko si starši s šolarji doma oglejte navodila o rokovanju z 

masko na naši spletni strani.  

• Poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo. 
• Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga 

odrasla oseba. 
• Med nošenjem se maske ne dotikajo. 
• Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke. 
• Poučeni morajo biti o pravilnem razkuževanju rok. 
• Razkužilo zagotovi prevoznik. 
• Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu. 

 
VSTOP in IZSTOP NA AVTOBUSIH OZIROMA KOMBIJIH 

• Šolarji  na jutranjih avtobusnih postajah čakajo v razmiku 1,5m in tako tudi vstopajo na 
avtobuse. 

• Pri prihodu na šolsko postajo izstopajo v razmiku 1,5m. 
• Na postaji in pred šolo jih usmerjajo dežurni učitelji v šolo in opozarjajo na pravilen 

razmik (1. razred stranski vhod, 2.,3. in 9. razred glavni vhod). 
• Na avtobuse ob odhodu spuščajo šolarje učitelji v OPB 5 min pred odhodom avtobusa. 
• Učenci čakajo na avtobus pred šolo v razmiku 1,5m. Na to jih opozarjajo dežurni učitelji. 
• Učenci vstopajo na avtobus v razmiku 1,5m. Nadenejo si masko in razkužijo roke. 

 

 

 

RELACIJA - PREVOZNIK 
VOZNI RED 

zjutraj popoldan 

  
odhod s 
1. postaje 

      odhod od šole 

BELE VODE do Grebenška oz. šole – Jožef 
Mazej, s. p. 

7.05 12.10 

BELE VODE od Grebenška/ šole – Nomago, 
d.o.o.+ LIPA 

7.10 13.00 

VELUNJA 
GABERKE 
Nomago, d.o.o. 

7.10 
7.25 

13.05 

LOKOVICA smer Podgorje in Penk - 
Nomago, d.o.o 

7.10 13.25??? 

LOKOVICA NAD GRAŠČINO - APS 7.20 
13.00  

LOKOVICA VELIKI VRH 7.05 

LOM (POŠ) – APS Strehar 7.35 / 

RAVNE (odcep Podbregar) 
Cigler – APS 

7.10 13.30 

SKORNO VRH – Nomago, d.o.o. 
APS 

7.30 13.15 

TOPOLŠICA – Nomago, d.o.o., APS(od 25.5. 
naprej) 

/ / 

ZAVODNJE –  APS 7.00 13.20 


