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             Borovnica, 24. 1. 2021 
 
Spoštovani starši! 

 

Po dolgem času znova odpiramo šolska vrata. Tokrat le za učence prve triade. 

Preden v torek, 26. 1 2021, skupaj prestopimo šolska vrata, bi vam želeli podati nekaj navodil. 

 

1. NAPOTILA 

 V šolo naj prihajajo le zdravi učenci. Ob prihodu v šolo učenec obvezno prinese Izjavo 

o zdravstvenem stanju učenca (najdete jo na spletni strani šole). 

 Jutranje varstvo za 1. razred bo organizirano enako kot pred zaprtjem šole, in sicer od 

5.45 do 7.45. Starši svojega otroka pripeljejo do vhodnih vrat glavnega vhoda ter ga pri 

glavnem vhodu (drsna vrata) pustijo, da odide v garderobo ter nato v razred. Starši v 

prostore šole ne vstopajo. 

 Ob vstopu v šolo si je obvezno potrebno razkužiti roke. 

 Jutranje varstvo za učence 2. in 3. razreda bo organizirano na podlagi predhodnih 

prijav (prihod učencev skozi glavni vhod – drsna vrata). Jutranje varstvo bo potekalo 

v učilnici geografije na predmetni stopnji.  

 Varstvo vozačev bo organizirano v jedilnici (prihod učencev skozi glavni vhod – 

drsna vrata). Učenci ob prihodu v šolo odidejo v garderobe, se preobujejo in odidejo v 

jedilnico. 

 Pouk bo potekal po urniku v »mehurčku«, prav tako podaljšano bivanje.  

 Zaradi lažje organizacije dela in razpoložljivosti strokovnih delavcev z vidika 

varovanja zdravja prosimo, da svojega otroka vključujete v JV in OPB čim bolj  

racionalno in po potrebi. Učenci, ki niso vključeni v razširjen program (dop. in dod. 

pouk ter ISP), naj prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. 

 Učenci posameznega oddelka ostajajo v matičnih učilnicah. 

 Interesne dejavnosti se do nadaljnjega ne bodo izvajale. 

 

 Učenci 2. c in 3. b se do prihoda učencev predmetne stopnje preselijo v večja prostora, 

in sicer 2. c v učilnico TJA, učenci 3. b pa v učilnico matematike. 

 

2. KAJ POTREBUJEJO UČENCI S SEBOJ in ČESA NE? 

 

POTREBUJEJO: 

 Šolske potrebščine (razredniki predhodno obvestijo starše, kaj bodo potrebovali prvi 

dan). 

 Copate. 

 Dodatno toplo oblačilo (pulover ali jopica) zaradi nujnosti dodatnega zračenja prostorov. 

 Masko (ob prihodu v šolo in ob odhodu domov ter gibanju po prostorih šole (WC, jedilnica, 

hodniki itd.; v matičnih učilnicah nošenje mask ne bo potrebno). Predlagamo, da se s 



 
 

Osnovna šola  
dr. IVANA KOROŠCA BOROVNICA 
Paplerjeva 15 
1353 Borovnica 
tel.: 01/75-72-500, fax: 01/75-72-510 
e-naslov: os-borovnica@guest.arnes.si 
 

 svojim otrokom o nošenju maske ter njenem shranjevanju (kje jo bo shranjeval: npr. v 

torbi, v določenem predalčku) pogovorite pred ponovnim odhodom v šolo. 

 Plastenko z vodo za pitje (zaradi zmanjšanja uporabe in možnosti kontaminacije 

umivalnika). 

NE POTREBUJEJO IGRAČ. 

 

3. KJE IN KDAJ VSTOPAJO POSAMEZNI RAZREDI? 

 Učenci 1. razreda, ki niso vključeni v JV, prihajajo v šolo ob 7.45 ter vstopajo skozi 

glavni vhod (skozi drsna vrata). Ob vhodu si obvezno razkužijo roke ter odidejo do svojih 

garderob. Zjutraj jih bodo počakale njihove učiteljice na dvorišču šole ter jih pospremile 

do garderob in nato v učilnico. 

 Učenci 2. razredov, ki niso vključeni v JV in niso vozači,  se zberejo pred šolo ob 7.50 

na dogovorjenem mestu (glej zbirno mesto posameznega oddelka), počakajo svojo 

razredničarko ter skozi vhod pri telovadnici skupaj odidejo do garderob, kjer se 

preobujejo, in nato odidejo v učilnico. Ob vhodu v šolski prostor si  obvezno razkužijo roke. 

 Učenci 3. razredov, ki niso vključeni v JV in niso vozači, se zberejo pred šolo ob 7.50 

na dogovorjenem mestu  (glej zbirno mesto posameznega oddelka), prav tako 

počakajo svojo razredničarko ter skupaj skozi glavni vhod (skozi drsna vrata) odidejo v 

garderobe in nato v učilnico. Ob vhodu v šolski prostor si obvezno razkužijo roke. 

 

4. ODHODI IZ ŠOLE  

 Takoj po pouku: urnik posameznega oddelka ostaja nespremenjen. Starši svojega 

otroka prevzamete na šolskem dvorišču pred vhodom v šolo. Pri tem pazite na varno 

medsebojno razdaljo. Starši v prostore šole ne vstopate. 

 Po kosilu: urnik kosil posameznega oddelka podaljšanega bivanja bo objavljen na spletni 

strani šole. Učenci, ki niso vključeni v podaljšano bivanje in so prijavljeni na kosilo, gredo 

na kosilo s svojim razredom po razporedu. Pri tem pazite na varno medsebojno razdaljo. 

Starši svojega otroka prevzamete na šolskem dvorišču pred vhodom v šolo. V prostore 

šole starši ne vstopate. 

 Iz podaljšanega bivanja: v skladu po predhodno prijavljeni in dogovorjeni uri preko 

spletne ankete počakate svojega otroka na šolskem dvorišču pred šolo. Pri tem prav tako 

pazite na varno medsebojno razdaljo. Iz oddelka PB bo otrok samostojno odšel do 

garderobe, kjer se bo preobul in odšel domov. Starši v šolske prostore ne vstopate. 

 

Za razumevanje, sodelovanje, pomoč ter spoštovanje nujnih ukrepov se vnaprej zahvaljujem 

vsem staršem, učencem ter krajanom. 

 

S spoštovanjem 

 

       Daniel Horvat, 

          ravnatelj 


