
Osnovna šola Pirniče 

 

OBVESTILO PRED PONOVNIM ODPRTJEM ŠOLE  

od torka, 26. 1. 2021 za učence 1., 2. in 3. razredov 
 

 

Dragi otroci,  

spoštovani starši in sodelavci, 

 

kot sem vas že seznanila, bomo v torek, 26. 1. 2021 odprli tudi našo šolo za učence od 1. do 3. razreda. 

Da bo vse potekalo, tako kot nam svetujejo »z vrha«, vas seznanjam z naslednjim: 

1. VHOD V ŠOLO 

- za učence 1. in 2. razreda skozi vhod v prizidku; 

- za učence 3. razreda skozi glavni vhod. 

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni, ostali le po potrebi in sicer po predhodni najavi ter 

ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov (zdrave osebe, nošenje obrazne zaščitne maske, higiena rok, 

razkuževanje rok, …). 

Učenci naj v šolo vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 m medosebne razdalje. 

Otrok v garderobi odloži vrhnja oblačila in se preobuje, odide v učilnico, kjer odloži torbo, takoj za tem 

si temeljito umije roke in če želi, tudi razkuži. 

 

2. JUTRANJE VARSTVO ZA UČENCE 1. RAZREDOV 

Jutranje varstvo bo za prvošolce potekalo v učilnici 1. a (št. 64) po urah, kot ste jih sporočili v jeseni oz. 

s spremembami na dan, 22. 1. 2021. 

 

3. VARSTVO VOZAČEV 2. in 3. RAZREDA 

Varstvo za učence 2. in 3. razreda bo potekalo v učilnici št. 1 (pri glavnem vhodu desno). 

Pri vožnji z avtobusom je obvezno nošenje zaščitne maske. To naj otrok nosi tudi v času varstva vozačev 

do prihoda v svojo matično učilnico. 

 

4. RAZPOREDITEV ODDELKOV PO UČILNICAH ZA POUK 

Glede na to, da nimamo na razpolago dovolj kadra, sem se odločila, da bodo oddelki ostali v celoti 

skupaj, z upoštevanjem vseh ostalih preventivnih ukrepov. 

Poleg pomanjkanja kadra me k tej odločitvi vodi tudi dejstvo, da se otroci niso videli že celih 12 tednov, 

niso imeli pristnega stika z razredničarko in v 1. r tudi z drugo učiteljico.  
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Prosim vas, da res pošljete v šolo le zdravega otroka, ki v zadnjih dneh ni imel stikov z okuženo osebo. 

Ponovno mu razložite vse preventivne ukrepe, da se virus ne bi širil (higiena rok, upoštevanje 

medsebojne razdalje, nošenje zaščitne obrazne maske, …)  

Vsakemu oddelku je bila že v jeseni dodeljena matična učilnica, v kateri bo potekal pouk za vse 
predmete, učencem bodo učiteljice dodelile sedežni red. 

Med šolskimi odmori, vključno z malico, učenci ne zapuščajo učilnic, razen ko potrebujejo sanitarije. 

Po vsaki šolski uri, po potrebi tudi vmes, se bo prostor prezračil. Otrok naj ima s seboj še kakšno 

dodatno oblačilo, če ga rado zebe. 

Malico bodo učenci zaužili v učilnici, hrano bodo razdelili dežurni zaposleni, ki bodo pri malici ves čas 

prisotni. Malica bo po običajnem urniku od 9.55 do 10.20. 

Pred hranjenjem si bodo otroci svojo mizo obrisali s papirnato brisačko in razkužilom, si naredili 

pogrinjek in pomalicali. Po malici postopek čiščenja mize ponovijo. Pred in po hranjenju si bodo roke 

umili z milom in vodo. 

Učenci naj uporabljajo le svoje učbenike in zvezke kot tudi vse ostale pripomočke za pisanje, risanje,... 

 

5. PODALJŠANO BIVANJE 

V času podaljšanega bivanja bodo imeli otroci kosilo, ki se bo delilo v jedilnici. 

Učenci naj se držijo 1,5 m razdalje pri prihodu v jedilnico, ko čakajo na prevzem kosila in tudi ob 

pospravljanju svojih pladnjev in ostankov kosila. Upoštevajo naj talne oznake. 

Ko pospravijo pladenj, se usedejo za mizo in počakajo do skupnega odhoda iz jedilnice – zopet v 

zadostni medosebni razdalji. 

Po kosilu bo čas za samostojno igro, ustvarjanje, sprehod in športne vaje, popoldansko malico, ki se bo 

delila ob 14.00 v učilnici posameznega oddelka.  

Pri prevzemu otrok vas pozivam, da upoštevate navodila, ki so zapisana v spodnji tabeli in bodo 

izobešena tudi na vhodnih vratih šole. 

 

6. AVTOBUSNI PREVOZI V ŠOLO IN IZ NJE 

Šolski avtobusi bodo vozili po voznem redu, ki ga prilagam v priponki. 

Šolarji morajo ves čas prevoza nositi masko, ki prekrije nos in usta. Starše naprošam, da otroke 

spomnijo, kako se masko pravilno namešča in uporablja. 

Pred vstopom v avtobus in ob izstopu si razkužijo roke (za razkužilo poskrbi prevoznik). 

Otrok naj se čim manj dotika katerihkoli površin v vozilu. 

Za vstop in izstop iz vozila naj otroci čakajo v ustrezni medosebni razdalji. 

Otrok naj se usede na označene sedeže. 

Otrok naj na avtobusu upošteva še dodatna navodila prevoznika. 
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7. DODATNE PROŠNJE 

Otrok naj v šolo prinese svojo plastenko/bidon za vodo. 

Za ustvarjanje v času podaljšanega bivanja naj prinese velik brezčrtni zvezek. 

Ker želimo, da bi čim več aktivnosti v času pouka in podaljšanega bivanja potekalo zunaj na 

svežem zraku, naj bodo otroci primero obuti. S seboj naj prinesejo rezervna oblačila, če bo 

hladno tudi topla oblačila. Ne pozabiti na dežnik ali palerino, da bodo šli ven tudi če bo 

deževalo.  

 

Še enkrat se vam zahvaljujem za vso pomoč, sodelovanje, dobro voljo pri ponovnem odprtju 

šole. 

V upanju, da se nam pretekli meseci v prihodnje ne ponovijo več, vas in vse vaše  otroke lepo 

pozdravljam in kličem nasvidenje v torek, 26. 1. 2021! 

 

 

           

Zg. Pirniče, 22. 1. 2021 

 

Damijana Božič – Močnik, prof. 

                 ravnateljica  
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ZA UČENCE 1. IN 2. RAZREDOV IN NJIHOVE STARŠE 

JUTRANJI OZ. DOPOLDANSKI ČAS 
VHOD PRIZIDEK (za učence 1. in 2. razreda) 

 

6.20 – 7.00 
 

Prvošolca do učilnice jutranjega varstva pospremi 
EDEN od staršev in ga osebno preda učitelju. Za 
odrasle je nošenje maske v javnih prostorih 
obvezno, ob vhodu je na voljo tudi razkužilo za 
razkuževanje rok. 

 Otrok si ob prihodu v učilnico umije roke. 

 Učenci 2. razreda vstopajo v šolo samostojno. 

7.00 – 8.20 Prvošolca ob vhodu v šolo sprejme dežurni učitelj in 
ga usmeri oz. pospremi v učilnico jutranjega varstva.  
 
V primeru, da dežurnega učitelja trenutno ni pri 
vhodu, prosimo, da prvošolca v učilnico jutranjega 
varstva pospremi eden od staršev. Za odrasle je 
nošenje maske v javnih prostorih obvezno, ob vhodu 
je na voljo tudi razkužilo za razkuževanje rok. 
 

 Učenci 2. razreda vstopajo v šolo samostojno. 

  

POPOLDANSKI ČAS 
VHOD PRIZIDEK (za učence 1. in 2. razreda) 

 
 Starše naprošamo, da vstopite le do vhoda v 

garderobo. Za odrasle je nošenje maske v javnih 
prostorih obvezno, ob vhodu je na voljo tudi 
razkužilo za razkuževanje rok. 

12.00 – 16.30 
 
 
 
 

Na magnetni tabli ob vhodu preverite, kje se 
nahaja skupina, v katero je vključen vaš otrok.  
 Če je skupina na zgornjem igrišču, svojega 

otroka prevzamete na igrišču pri učitelju 
podaljšanega bivanja. 
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 Če je skupina v učilnici ali telovadnici prosimo, 

da pokličete na telefonsko številko: 
 

051/259-124  za OPB 1 (učenci 1. a)  in  
                                 OPB 2 (učenci 1. b), 
 

051/259-128  za OPB 3 (učenci 2. a) in  

                                 OPB 4 (učenci 2. b). 
 
Prosimo, da počakate na telefonski zvezi z 
učiteljem toliko časa, dokler ne vidite svojega 
otroka prihajati v garderobo.  
V garderobi se otrok obuje in obleče ter skupaj z 
vami zapusti šolski prostor. 

 

 

 

 

ZA UČENCE 3. RAZREDOV IN NJIHOVE STARŠE 

JUTRANJI OZ. DOPOLDANSKI ČAS 

GLAVNI VHOD (za učence 3. razreda) 

 

7.00 – 8.15 Učenci vozači se ob prihodu z avtobusom vključijo v 
varstvo vozačev. Pred tem v avli poskrbijo za higieno 
rok. 

7.25 Prihod učencev na PREDURO 
Ob vstopu v šolo si učenec v avli umije roke in odide v 
učilnico, v kateri ima pouk v preduri. 

8.05 - dalje Ob vstopu v šolo si učenec v avli umije roke in odide v 
matično učilnico in se pripravi na 1. šolsko uro. 
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POPOLDANSKI ČAS 
GLAVNI VHOD (za učence 3. razreda) 

 

  

 Učenci, ki niso vključeni v podaljšano bivanje (OPB), 
samostojno odidejo domov, ostali ostanejo do 
napovedanega odhoda v oddelku podaljšanega 
bivanja (OPB).  

 Če ste morebiti prišli po otroka v podaljšano bivanje, 
prosimo, da na magnetni tabli ob vhodu preverite, kje 
se nahaja skupina, v katero je vključen vaš otrok.  
 
 Če je skupina na zgornjem igrišču, svojega otroka 

prevzamete na igrišču pri učitelju podaljšanega 
bivanja. 

 
 Če je skupina v učilnici ali telovadnici prosimo, da 

pokličete na telefonsko številko: 
 

070/811-985 za OPB 5: – 1. skupina učenci 3. a  

                                              – 2. skupina učenci 3. b. 
                            
V garderobi se otrok obuje in obleče ter zapusti šolski 
prostor. 

 

 

 

 


