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Zg. Pirniče, 26. 8. 2020 
 

OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE  
PRED ZAČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA in  

 POTEKU PRVEGA ŠOLSKEGA DNE 

 
V torek, 1. septembra 2020, se začne novo šolsko leto.  
Delavci šole se že nekaj časa skrbno pripravljamo nanj in tudi na prihod otrok na prvi šolski 
dan: 

 Za učence 1. razredov in njihove starše pripravljamo sprejem prvošolcev. Kot ste bili 
že obveščeni, se ob 9.00 zberete pred šolo, kjer vas bo sprejela ravnateljica s 
sodelavci. Krajša prireditev ob sprejemu prvošolcev bo potekala v šolski telovadnici.  

 
 Učenci od 2. – 8. razreda imajo 1. in 2. šolsko uro srečanje z razrednikom / 

sorazrednikom (uro oddelčne skupnosti), kjer jim bodo posredovane osnovne 
informacije ob začetku šolskega leta. Po urah oddelčne skupnosti bo potekal pouk po 
urniku, ki bo v teh dneh objavljen na šolski spletni strani. 
 

 Učenci 9. a odhajajo v prvem tednu v šolo v naravi. Zbor učencev bo v ponedeljek, 
31. 8. 2020 ob 8.15 pred šolo. Odhod avtobusa bo ob 8.30. 

 
 

Prvi šolski dan bomo organizirali tudi: 
  VARSTVO VOZAČEV: od 7.45 v učilnici št. 1,  

 
  ŠOLSKO PREHRANO:  
- malica: prvi šolski dan bo organizirana za vse učence, katere ste starši že prijavili (v 

juniju 2020), 
- kosilo za učence od 2. do 8. r, ki so že prijavljeni, 
- popoldanska malica v OPB za učence od 2. – 5. r, ki so nanjo že prijavljeni. 

 
Ob tem naj naznanim, da s šolskim letom 2020/2021 šola prehaja na elektronsko odjavo 
obrokov (začasna odjava zaradi bolezni, napovedane odsotnosti, ….). 
Elektronska odjava obrokov bo potekala v spletni aplikaciji Lopolis (Restavracija-Abonenti). 
Starši oz. skrbniki boste na svoje elektronske naslove, ki so navedeni v Lopolisu, prejeli 
uporabniško ime in geslo, s katerim boste dostopali do zgoraj navedene aplikacije. 
V izrednih razmerah (npr. onemogočen dostop do spleta), bomo začasne odjave obrokov 
uredili v tajništvu šole na podlagi telefonskega klica staršev oz. njihovega pisnega obvestila 
na e-naslov natasa.resnik1@guest.arnes.si  . 
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Posamezni obrok bo pravočasno odjavljen, če ga boste odjavili vsaj en delovni dan prej, in 

sicer do 9. ure. 

 
 DELO V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA:  
- za prijavljene učence od 2. - 5. r: po končanem pouku do 16.30.  
 
 AVTOBUSNI PREVOZ:  
- 1. šolski dan se vsi učenci vozači pripeljete za 1. šolsko uro (7.40 iz Zavrha), saj predur 

ta dan ne bo. 
- odhod avtobusa iz šole: 1. vožnja 13.20, 2. vožnja pa ob 14.40. 
Pri vožnji z avtobusom morajo vsi potniki uporabljati obrazne zaščitne maske. 
 

RAZPORED ODDELKOV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

razred številka učilnice razrednik / sorazrednik               

   drugi učitelj v 1. r 

1. a  64 Darja Rovšek  Simona Bahor 

1. b  65 Simona Košenina Janja Bergant 

2. a  66 Ana Zdešar 

2. b  67 Saša Milohnoja 

3. a  53 Lucija Jekovec  

3. b  2 Karmen Rebolj  

4. a  5 Mojca Resnik  

4. b  1 Nevenka Štibernik  

5. a  29 Tamara Jenko    

5. b  54 Špela Verbič Trunk  

6. a  20 Marjeta Jesenko / Barbara Gantar  

6. b  18 Irena Fabek / Igor Veler  

7. a  28 Janez Sečnik  / Igor Sešek 

7. b 19 Tadeja Klun Lenarčič / Barbara Kavčič 

8. a  26 Marko Mrhar / Jasna Jelen 

9. a  6 Urška Wertl / Manca Zgaga 
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Na podlagi navodil in priporočil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v 
nadaljevanju MIZŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ), 
sprejetih v skrbi za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja, vas starše 
obveščamo in naprošamo, da v šolo pošiljate le zdrave otroke.  
Prosimo, da ob vstopu vašega otroka v šolo upoštevate naslednje:  
1. da v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2, 
2. da mu ni bila odrejena karantena,  
3. da v zadnjih 14 dneh otroku in ostalim domačim zdravnik oz. epidemiološka služba nista 

priporočila samoizolacije,  
4. da če se bodo pri vašem otroku pojavili znaki/simptomi okužbe z virusom ali bo potrjena okužba s 

SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma. 

 
NIJZ še priporoča (citiram):  

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2  
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi.  

Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.  
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja 

navodila prejeli od epidemiološke službe. 

 
Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami  
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi  
za težek potek bolezni.  
 

Osnovne informacije o COVID-19 
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 
Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno 
približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim 
počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom 
pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je 
potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših 
(zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, 
bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek 
bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 
mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki 
dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). 
Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje 
okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za 
preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 
V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe 
s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom. 
 
 
 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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Vse šolarje in njihove starše prosim, da poskrbite tudi za varnost na poti v šolo, strpnost in 

upoštevanje prometnih predpisov pri vožnji ter pri prihajanju v šolo in zapuščanju le te. 

Od doma se odpravite pravi čas in če je le mogoče peš, da ne bo nepotrebne gneče ob šoli 

pred samim začetkom pouka.  

 

Dragi otroci, ne pozabite na šolske torbe, v katerih naj bodo šolske potrebščine, šolski copati, 

športna oprema. Učenci od 12. leta dalje boste ob vstopu v šolo in ob gibanju po šoli 

potrebovali tudi obrazno zaščitno masko. 

 

Tudi sicer bomo, tako kot v mesecu maju in juniju 2020, poleg učenju, veliko pozornost 

posvetili higieni rok, primerni medosebni razdalji, skrbi za splošno zdravje in dobro počutje. 

Ne smemo pozabiti ali zanemariti dejstva, da je zdravje največja vrednota, kot tudi to, da se 

vsak po svojih najboljših močeh in sposobnostih v šoli trudi biti kar se da uspešen, prijazen, 

pripravljen pomagati, sodelovati, znati tudi potrpeti, počakati, … 

Slednje nam bo prav prišlo, ko bomo delili malico, čakali v varnosti razdalji na kosilo, na 

uporabo sanitarij,… 

 

Starše že vnaprej naprošam za razumevanje naših ukrepov ob vstopanju v šolo (uporaba 

zaščitne maske, umivanje oz. razkuževanje rok, …).  

 

V jutranjem času bosta za vstop otrok v šolo odprta dva vhoda: 

- za učence 1. in 2. razreda vhod v prizidek šole (na spodnji strani šole), 

- za učence od 3. – 9. pa glavni vhod v šolo. 

V popoldanskem času bo do nadaljnjega odprt le glavni vhod v šolo.  

 

O kakršnihkoli spremembah vas bom predhodno obvestila oz. bodo navodila zapisana na 

vhodnih vratih. 

 

 

Vam in tudi nam želim zdrav in uspešen začetek novega šolskega leta  
in vse dobro tudi v prihodnje! 

 
 
 

           Damijana Božič – Močnik, prof. 
                     ravnateljica 


