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Cesta v Mestni log 39 

1330 KOČEVJE 

Telefon: 01 893 92 50 

Faks: 01 893 92 55 

Davčna številka: 

90536398 

Kočevje, 30. 8. 2020          

            

   
ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 2020/21 – OBVESTILO ZA UČENCE IN 

STARŠE -  31. 08. 2020 

 

Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

Začetek novega šolskega leta je pred vrati. Hura, spet se bomo srečali! Verjamem in upam, da 

vam je bilo med počitnicami lepo. Po zelo napornem zaključku lanskega šolskega leta smo si 

vsi zaslužili malo oddiha. Iskreno si želim, da vam je uspelo skočiti na morje in pošteno 

zaplavati, ali pa se sprehoditi v naravi in se naužiti svežega zraka. Hkrati si želim, da vam je 

bilo prijetno poklepetati z vašimi prijatelji, da ste imeli možnost nadoknaditi vse zamujeno.  

 

Ja, nekaj časa, a zelo malo, smo se počutili kar sproščeno. To nam je prineslo poletje. Čas, ko 

smo vsi veliko na prostem, ko se ne stiskamo v premajhnih prostorih in silimo k pečem. Zato 

si močno želim, da si boste letošnje poletje zapomnili po zelo dobrih dogodivščinah in dolgih 

druženjih s prijatelji. 

 

Zdaj pa so počitnice za nami. Šola že komaj čaka, da spet postane prava šola. A ker se 

epidemija COVIDA 19 še ni polegla, bomo morali tudi v novo šolsko leto skozi glavni vhod 

šole vstopiti v skladu s pripravljenimi protokoli in pravili. Glede na to, da smo se izbranega 

modela izobraževanja naučili že v zadnjem mesecu prejšnjega šolskega leta, bomo vsa pravila 

samo ponovili, nekatera pa tudi nadgradili. V lanskem šolskem letu ste bili izjemni. Od 

najmanjših do največjih. VELIKA HVALA! Če se bomo tudi letos naloge lotili tako vestno in 

odgovorno, sem prepričana, da nam bo vsem skupaj uspelo zajeziti in pregnati ta »nesrečni« 

virus.   

 

Zaradi želje, da bo naša šola varno učno okolje, smo ob upoštevanju priporočil NIJZ in MIZŠ 

sprejeli naslednja pravila: 

 

NAJPOMEMBNEJŠE PRAVILO – V šolo morajo prihajati izključno zdravi učenci.   

 

Starše prosimo, da ob vsakem pojavu bolezni presodijo resnost bolezni in ustrezno ukrepajo. 

V kolikor se starši ne boste mogli odločiti, ali je primerno, da otroka pošljete v šolo, vas 

prosimo, da se posvetujete z osebnim zdravnikom in ravnate v skladu z njegovimi navodili.  

 

Seveda se lahko zgodi, da otrok zboli tudi v dopoldanskem času med poukom. V tem primeru 

bomo na šoli izvedli vse potrebne ukrepe, vas o stanju otroka obvestili ter vas zaprosili, da 

pridete ponj. 

 

PRAVILO ZA STARŠE – V šolo vstopajo starši samo ob predhodni najavi. 

 

Ko starši pripeljete otroke v šolo, ne vstopate v stavbo. Pozvonite pri vhodnih vratih in otroka 

oddate dežurnemu zaposlenemu ali učiteljici v razredu. Ko pridete starši po otroka v skladu z 
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dogovorom z razrednikom ali učiteljem, prav tako počakate pred vhodnimi vrati, pozvonite, 

nato pa dežurni zaposleni poskrbi, da vam odda otroka.  

 

Starše tudi prosimo, da vse ostale zadeve rešujete telefonsko ali po e pošti. V kolikor želite 

razgovor z zaposlenim na šoli, se morate predhodno najaviti. Po prihodu na šolo pozvonite 

dežurnemu zaposlenemu, si pred prihodom v stavbo nadenete masko in ob prihodu v stavbo 

razkužite roke. Prav tako si razkužite roke tudi ob odhodu iz stavbe. 

 

Izjemi bosta samo 1. šolski dan in 1. roditeljski sestanek, pri čemer boste starši  obveščeni o 

posebnih pravilih za ta dva dogodka.   

 

 MASKE 

 

 1. teden pouka – Učenci in učitelji v razredih ob varni razdalji (1,5 m) ne bodo 

uporabljali mask. V skupnih prostorih (vsi prostori šole razen učilnic) bodo maske za vse 

učence od 1. – 5. razreda priporočljive, za vse učence od 6. – 9. razreda in vse zaposlene 

pa OBVEZNE.   

 Tedensko bomo spremljali epidemiološko sliko in glede na število okužb bomo pravila 

nošenja mask usklajevali s priporočili NIJZ in MIZŠ.   

 

PRIHOD IN ODHOD IZ ŠOLE 

 

1. Matična šola in obe podružnici bodo ves čas trajanja pouka zaklenjene. V šolo 

bomo sprejemali samo učence. Starši, ki bodo morali upoštevati varno razdaljo vsaj 

1,5 m, bodo otroke pripeljali do vhodnih vrat in jih predali zaposlenemu. Staršem in 

učencem bodo v pomoč na vseh vhodih talne označbe, ki jih bodo spomnile na 

varnostno razdaljo.  

 

2. Prihod v  šolo – matična šola 

Jutranje varstvo se bo pričelo ob 5.30. Izvajalo se bo v učilnici T1- 1 (1. učilnica v 1. 

triadi). Otroka starši pripeljejo na podest pred učilnico, kjer si bo otrok razkužil roke in 

vstopil skozi vhod v učilnico. Sprejela ga bo izvajalka jutranjega varstva.  

 

Učence vozače 1. razredov bo na avtobusni postaji pričakala učiteljica.  

 

Pouk (obvezni del programa) bo potekal v matičnih učilnicah. 

 

Prihod v šolo se bo pričel ob 7.15.   

 

Učenci 1.a, 1.b in 1.c razreda bodo v šolo vstopali z lesenega podesta pred 

učilnicami 1. triade. Pred vstopom v učilnico si morajo razkužiti roke. Otroke bodo 

prevzele učiteljice. Paziti je potrebno na varno razdaljo in se držati talnih označb. 

 

Učenci 2.a, 2.b in 2.c razreda bodo v šolo vstopali na vhodu v 1. triado. Starši, ki 

morajo paziti na varno razdaljo, bodo otroke pri vhodu predali učiteljicam. V 

garderobi se bodo preobuli in si pred vstopom v učilnico razkužili roke. 

 

Učenci od 3. do 9. razreda bodo v šolo vstopali v šolo na glavnem vhodu. Tudi tu 

bodo učenci in starši morali paziti na varno razdaljo. Pred vstopom v stavbo si bodo 
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učenci predmetne stopnje morali nadeti masko. Vsi učenci si morajo po vstopu v šolo 

obvezno razkužiti roke.  

Učenci morajo takoj po prihodu v šolo oditi pred matične učilnice, se preobuti, si 

razkužiti roke in vstopiti v učilnico. Pri matični učilnici jih bo pričakal učitelj, ki jih 

poučuje 1. šolsko uro.  

 

Prihod v podružnični šoli Livold in Kočevska Reka 

Pri prihodu v šolo morajo učenci in starši spoštovati varno razdaljo 1,5 m. Starši 

pozvonijo in otroka predajo dežurnemu zaposlenemu. Učence vozače na avtobusni 

postaji sprejme učiteljica in jih varno odpelje v šolo. 

 

3. PREHRANA 

Na šoli bomo že od prvega šolskega dne dalje organizirali zajtrk, malico, kosilo in 

popoldansko malico v skladu s priporočili NIJZ. Za učence 1. triade malico v matične 

učilnice prinašajo zaposleni, za učence 2. in 3. triade pa dežurni učenci. Na matični 

šoli in obeh podružnicah se kosilo prične po pripravljenem urniku. Upoštevati bo 

potrebno protokol vedenja pri kosilu (maske, varnostna razdalja, sedeži, razkuževanje, 

križanje poti, odlaganje uporabljene opreme).  

 

4. Odhodi iz šole 

Učenci nevozači odhajajo domov po zaključku pouka po urniku. Učenci vozači morajo 

do odhoda avtobusov upoštevati pravila varnega vedenja  na prostem in upoštevati 

navodila dežurnih učiteljev.  

 

Skupine RaP – podaljšano bivanje  

Starši se morajo držati dogovorov, ki jih bodo sporočili razrednikom. Po otroka 

morajo priti pravočasno. Ob prihodu pred glavni vhod starši pozvonijo in dežurni 

zaposleni poskrbijo, da otrok zapusti šolo. V kolikor se bodo skupine podaljšanega 

bivanja v času prihoda staršev po otroka nahajale na igrišču ali drugi površini šole, se 

bodo starši lahko posvetovali z dežurnim zaposlenim glede prevzema njihovega 

otroka.  

 

Odhod avtobusov bo v tem šolskem letu potekal  po spodnjem razporedu.  

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

12.30 12.30 13.25 13.25 12.30 

14.00 14.00 14.50 14.50 14.00 

 

Opozarjamo starše, da ne spregledajo spremembe, do katere je prišlo v letošnjem 

šolskem letu ob sredah in četrtkih, ko smo morali podaljšati pouk zaradi 

povečanega števila ur obveznega dela programa v 7., 8. in 9. razredu. Sprememba 

lahko vpliva na dosedanje dogovore staršev z drugimi izvajalci dejavnosti 

učencev v popoldanskem času. 

 

5. OBISK KNJIŽNICE 
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V skladu z navodili, kako izvajati knjižničarsko dejavnost na šoli, bo skupinski odhod 

v knjižnico dovoljen v skladu z urnikom obiska knjižnice, ki ga bo pripravila 

knjižničarka. Prav tako bo pripravila pravila posamičnega obiska knjižnice ter pravila 

vedenja v knjižnici, s katerimi bodo učenci seznanjeni na razredni uri.  

 

Drage učenke in učenci, dragi starši! 

 

V resnici nihče od nas ne ve čisto natančno, kako bo potekal razplet okrog širjenja nalezljive 

bolezni, še posebno, ker so pred nami zimski meseci. Lahko bo nevarnost pojenjala, lahko bo 

naporno. Vsekakor bomo morali sodelovati in se podpirati, saj bomo le tako dovolj močni za 

vse izzive. Iz izkušenj preteklega leta lahko z gotovostjo trdim, da ste se v novi situaciji 

odlično odrezali in verjamem, da bomo tudi v bodoče dobro sodelovali.  

 

Letošnje šolsko leto bo posebno tudi zaradi tega, ker smo program dejavnosti šole v skladu s 

priporočili stroke precej lokalno obarvali. S tem smo dobili priložnost, da kraj, v katerem 

živimo, bolje spoznamo. Ker pa smo tudi znani po tem, da znamo prisluhniti potrebam in 

željam otrok, sem prepričana, da bo kljub sedanjim okoliščinam vzdušje na naši šoli prijetno 

in lepo.   

 

Začnimo novo šolsko leto z veliko poguma in dobre volje! 

 

Ravnateljica: 

mag. Darja Delač Felda 


