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Borovnica, 11. 2. 2021 

Spoštovani starši! 

 

Veselimo se, da bomo v prihodnjem tednu znova pričeli s poukom v polni zasedbi kot pred 

zaprtjem šole novembra 2020. Preden bodo učenci ponovno sedli v šolske klopi, bi želeli 

podati nekaj usmeritev in pojasnil: 

 Vlada RS je danes, v četrtek, 11. 2. 2021, sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo 

začel veljati 13. februarja 2021 in bo veljal do 19. februarja 2021. 

 Z odlokom se za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja 

v prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje. 

 Z odlokom se tako v šolske prostore vračajo vsi učenci od 1. do 9. razreda (št. 

okrožnice: 6030-1/2021/24, dne 11. 2. 2021).  

 V šolo naj prihajajo le zdravi učenci.  

 Ob vstopu v šolo si je obvezno potrebno razkužiti roke. 

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

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

in odidejo v jedilnico.  

 Učenci, ki niso vozači, naj v šolo prihajajo in odhajajo peš oz. za njihov varen 

prihod in odhod poskrbijo starši. Prav tako naj v šolo ne prihajajo pred 

pričetkom pouka. 

 Učenci posameznega oddelka ostajajo v matičnih učilnicah. 

 Neobvezni in obvezni izbirni predmeti se bodo v tednu od 15. 2. do 19. 2. 2021 

izvajali na daljavo. 

 Interesne dejavnosti se do nadaljnjega ne bodo izvajale. 

 V tednu, ki je pred nami, se bodo ure dopolnilnega ter dodatnega pouka in ISP 

izvajale na daljavo. 

 Pouk za učence 1. triade bo potekal enako kot v preteklih tednih v »mehurčkih«, 

prav tako podaljšano bivanje. 



 Po navodilih in usmeritvah MIZŠ prosimo starše 4. in 5. razredov, da vključite v 

podaljšano bivanje le tiste učence, ki to nujno potrebujejo. Svojo prijavo posredujte 

razredničarki matičnega oddelka do vključno petka, 12. 2. 2021 do 15. ure. 

 

 

ODHODI IZ ŠOLE  

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

razredne stopnje lahko 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 razredne stopnje, ki ne bodo vključeni v podaljšano bivanje, 

in so pred zaprtjem bili prijavljeni na kosilo, gredo na kosilo s svojim razredom po 

razporedu.  

 

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

vsem staršem, učencem ter krajanom.  

 

S spoštovanjem 

       Daniel Horvat,    

             ravnatelj 

 


