
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 
Koroška c. 7 
3325 Šoštanj         Datum: 19. 2. 2021 
 
Zadeva: Navodila za izvajanja pouka od 22. 2. do 26. 2. 2021 
 
Spoštovani starši, drage učenke in učenci! 
 
V ponedeljek, 22. 2. 2021, se bomo končno zopet vsi skupaj srečali v šoli.  
 
Ob ponovnem vračanju učencev vas prosimo za upoštevanje priporočil NIJZ za omejevanje 
širjenja okužb, zato naj k pouku prihajajo le zdravi učenci. 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. Učencu ni bila odrejena karantena ali priporočena samoizolacija oz. da dosledno 

spoštujete odločbe o karanteni. 
3. Če se bodo pri vašem otroku pojavili simptomi okužbe ali bo potrjena okužba s SARS-Cov-

2 pri osebi, ki z vami biva v istem gospodinjstvu, naj učenec ostane doma in omeji stike z 
drugimi ljudmi. 

Če je učenec bolan, za nadaljnja navodila pokličite njegovega osebnega ali dežurnega zdravnika. 
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo, boste nadaljnja 
navodila prejeli od epidemiološke službe. 
 
Pri pripravi navodil za organizacijo pouka v prihodnjem tednu smo upoštevali okrožnico MIZŠ 
št.: 6030-1/2021/ 24 z dne 11. 2. 2021. 
 

Organizacija pouka: 
 
Prihod v šolo 
Vozni red avtobusov je objavljen. Sedežni red učencev na avtobusih, ki ga morajo dosledno 
upoštevati, pošljejo razredniki prek eAsistenta. Odhodi avtobusov so samo eni. 
 
Učenci 1. triade vstopajo na stranskem vhodu od 7.00 dalje in se preoblačijo pred učilnicami kot 
do sedaj. 
Učenci 2. in 3. triade vstopajo skozi glavni vhod od 7.15 dalje direktno v svoje matične razrede. 
Ne uporabljajo garderobnih omaric. V razredu so obuti, opremo za šport imajo s sabo v razredu. 
 
Pouk 
Do 6. ure poteka pouk po urniku. Na povezavi je razpored neobveznih in obveznih izbirnih 
predmetov ter dopolnilnega pouka, ki poteka v šoli do 6. ure. 
 
Dopolnilni pouk, neobvezni in obvezni izbirni predmeti, ki so na urniku 7. oz. 8. uro, 
potekajo na daljavo od 14.00 do 15.00 po prihodu učencev vozačev domov. Prosimo, da si 
natančno pogledate urnik na tej povezavi. 
 
Kosilo poteka po urniku kot v začetku šolskega leta od 11.00 do 13.00. Učitelji bodo učence v 
ponedeljek ponovno seznanili z določenimi urami. 
 
Odhod iz šole 
Po učence 1. razreda lahko prihajate starši od 12.10 dalje. Ker odhajajo učenci od 2. do 9. 
razreda iz šole sami, prosimo, da za učence, ki so v OPB, javite točno uro odhoda oziroma 
spremembe ur odhoda svojim razrednikom.  
 
Varstvo vozačev bo potekalo v matičnih učilnicah do 13.15.  
Učenci od 4. do 9. r. na izvenšolske dejavnosti ne morejo čakati v šoli po 13.15 uri. 
 
Prosimo, da vsi upoštevamo navodila NIJZ. Na šolskem prostoru (zunaj) in v skupnih prostorih v 
šoli je obvezno nošenje mask kot tudi pri urah, kjer ne moremo drugače organizirati pouka ali 
dejavnosti (nekateri izbirni predmeti, DOP, OPB v 4. oz. 5. razredu). Prav tako je nošenje mask 
obvezno na avtobusih.  
 
Pazite nase in na druge ter ostanite zdravi. 
       mag. Majda Zaveršnik Puc, ravnateljica 

http://os-sostanj.splet.arnes.si/files/2021/02/IP_DOPsola.pdf
http://os-sostanj.splet.arnes.si/files/2021/02/IP_DOP_PND.pdf

