
 

Šmarje pri Jelšah, 18. 2. 2021 
 
 
Spoštovani starši/skrbniki! 
  
Z veseljem sporočamo, da se po vrnitvi učencev 1. triletja s v ponedeljek, 22. 2. 2021,  odpirajo vrata    
osnovne šole  tudi za učence od 4. do 9. razreda. Vaš otrok bo  nadaljeval  z učnim procesom  v prostorih 
šole  ob upoštevanju  vseh priporočil in ukrepov s strani  NIJZ, MIZŠ in veljavne zakonodaje, da bi  tako 
zagotovili  čim manjšo stopnjo tveganja okužbe s COVID-19.  Zavedati pa se moramo, da tveganje ostaja 
in je odvisno od izvajanja ukrepov, predstavljenih v nadaljevanju tega dokumenta, in epidemiološke 
situacije v regiji in državi.  
 
V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci.  Starši bodite pozorni na morebitne simptome ter znake 
bolezni COVID-19 pri svojem otroku, kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, 
kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, 
slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih 
veznic tako v blagi kot v težji obliki). Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, naj ostane 
doma in omeji stike z drugimi ljudmi (zlasti s starejšimi osebami). Za nadaljnja navodila pokličite 
otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. 
 
Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredel tudi zdravstvene omejitve za otroke za 
vrnitev v vrtec/šolo, dostopno na: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sklep_rsk_za_pediatrijo_10_korespondencna_s
eja_20052020_0.pdf. 
 
NEKAJ OSNOVNIH ORGANIZACIJSKIH NAPOTKOV 
 

 Če je  mogoče, svetujemo, da svoje otroke v šolo pripeljete ali pa učenci prihajajo peš 1015  minut 

pred poukom; tako se izognete prevozu s šolskim avtobusom, ki bo potekal po priporočilih NIJZ 

(obvezno razkuževanje in nošenje mask na avtobusih). 

 
Učenec v prostore šole vstopa z masko (brez spremstva starša/skrbnika/druge odrasle osebe)  pri 

vhodu v svojo garderobo. Ob vstopu poskrbi za razkuževanje rok, se preobuje, sleče ter takoj napoti v 

svojo matično učilnico. Zadrževanje na hodnikih je odsvetovano.  

 

Nošenje maske je obvezno tako za starše kot učence in ostale zaposlene  na zunanjih površinah šole, 

saj je ob prihodu in odhodu iz šole večja množica ljudi. 

 

Pouk se prične  0. uro (ob 7.30) za učence 5., 6. in 7. razredov (5. ura na urniku učenca se torej izvede 

0. uro zaradi lažje organizacije kosila in  v izogib gneči na avtobusih). Vozači iz teh razredov  gredo 

domov s 1. odvozom ob 13.15.  

Za  učence 4., 8. in 9. razredov se pouk prične 1. šolsko uro (8.20), vozači iz  teh razredov gredo 

domov z 2. odvozom ob 14.15 (izjema četrtošolci – gredo domov s 1. odvozom).     3. odvoza po 14.35 

ni, ker se do nadaljnjega ne izvajajo izbirni predmeti.  

VOZNI RED ŠOLSKEGA PREVOZA je enak kot jeseni in bo  objavljen na spletni strani šole.  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sklep_rsk_za_pediatrijo_10_korespondencna_seja_20052020_0.pdf.
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sklep_rsk_za_pediatrijo_10_korespondencna_seja_20052020_0.pdf.


 
Pouk se bo izvajal v tako imenovanih mehurčkih – to je v  matični učilnici učenca (izjema so izvajanje 
športa, DSP, kosilo). Pouk v manjših heterogenih učnih skupinah se do nadaljnjega ne bo izvajal.  
 

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se do nadaljnjega ne izvajajo v prostorih šole, ampak le  na 

daljavo v dogovoru z učitelji.  

 

Za prehrano bo poskrbljeno. Vaš otrok bo razen malice  imel zagotovljen še zajtrk oziroma kosilo, če 

boste tako navedli na obrazcu, ki vam ga je poslal razrednik/razredničarka. Le-tega izpolnjenega, 

prosim, vrnite še danes oz. najkasneje do jutri, 20. 2. 2021, zaradi lažje organizacije prehrane.   

 

Eden izmed najučinkovitejših ukrepov  za zagotavljanje varnosti pred morebitno okužbo s COVID-19 

je redno zračenje prostorov. Ker učenci ves čas ostajajo v učilnici, naj imajo s seboj dodatno toplejše 

oblačilo, da se bodo v času zračenja lahko oblekli. 

 

Pevski zbor bomo organizirali tako, da bo potekal brez mešanja učencev in tudi na daljavo. 

Pouk športa bo potekal v okviru enega oddelka v športni dvorani oziroma na zunanjih površinah. 

Kolesarski izpit, šola v naravi in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo. 

 

V času dela na daljavo je bil obseg snovi in način podajanja prilagojen. Učitelji bodo v prvem tednu z 

učenci preverjali, koliko podane učne snovi je bilo usvojene, jo pregledali, utrjevali in preverili, nato 

pa se bo začelo oz. nadaljevalo z ustnim ocenjevanjem (po dogovoru z učitelji). Naredil se bo  tudi 

mrežni plan pisnega ocenjevanja znanja za posamezne predmete.  

 

O odsotnosti učenk in učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev določa pediater. Učenke in 

učence, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v šoli, učitelji po ustaljenih 

komunikacijskih kanalih informirajo z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim 

posredujejo tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku. 

  

Težava se pojavlja pri organizaciji podaljšanega bivanja in jutranjega varstva za 4. in 5. razred, zato 

vas prosimo, da otroka prijavite le, če to nujno potrebujete in nam to tudi napoveste. Sicer bomo 

morali zaradi organizacije učence v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu združevati v heterogene 

skupine, kar pa pomeni stalno nošenje maske v tem času, večjo možnost prenosa morebitnih okužb, 

težjo sledljivost stikom v primeru okužbe in pa posledično večje število oddelkov v karanteni. 

 

Vračanje otrok v šole je vedno vesel dogodek, a tokrat naj bo naš korak še bolj previden in preudaren. 
Prosimo za strpnost in potrpežljivost pri ponovnem uvajanju za zdravje varnih ravnanj in upoštevanju 
napotkov v upanju, da bomo skupaj zmogli.  Hvala.  

 
 
Veselimo se ponovnega srečanja. 
 
Mitja Šket, ravnatelj 
 

 

 



V nadaljevanju  sledijo podrobna navodila za obiskovanje pouka in priporočila ravnanj za učencev ob 

prihodu v šolo  od ponedeljka, 22. februarja 2021, naprej.  

 
POVRATEK V ŠOLO – NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI OD 22. februarja 2021 
 
 UČNE SKUPINE - ODDELKI   in MATIČNE UČILNICE 

Po priporočilih bo pouk  za učence od 4. do 9. razreda oblikovan v obliki mehurčkov, ki jih bodo 
predstavljali posamezni razredi in oddelki, v katere so bili vaši učenci dodeljeni s 1. 9. 2020 ob vstopu 
v šolo.  
Vsi učenci imajo pouk v svojih matičnih učilnicah z nekaj izjemami, po naslednjem razporedu:   
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Učenci posameznega  razreda oz.  oddelka bodo tekom vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli ves čas  
skupaj in se ne bodo mešali z učenci iz drugih razredov (heterogene učne skupine pri SLJ, MAT in TJA v 
8. in 9. razredih do nadaljnjega  ne bodo).  
 
Od prihoda v šolo pa vse do odhoda domov bodo učenci  v svojih matičnih/dodeljenih  učilnicah, kjer 
bodo imeli svoje stalno mizo in stol.  Po pouku gredo takoj  domov (peš/s starši/drugo osebo/šolski 
prevoz)  oziroma počakajo, da gredo z učiteljem na  kosilo v šolski jedilnici po vnaprej določenem 
razporedu.  
Razredničarke bodo starše in učence 4. in 5. razredov  obvestile o imenih in priimkih učiteljev,  ki bodo  
po  oddelkih izvajali podaljšano bivanje.  

 
 PRIHOD V ŠOLO 

Na šolskih tleh pred vhodi so še vedno  talne označbe (pike), ki učence in starše/skrbnike (ki si po 
potrebi nadenete zaščitno masko) opozarjajo na vzdrževanje želene vsaj 2-metrske razdalje na poti v 
šolsko stavbo, v katero vstopajo posamično (na ustrezni varnostni razdalji). Učenec v šolo vstopajo pri 

vhodu v svojo garderobo. Učenci, ki prihajajo v šolo peš, ali jih pripeljejo starši, naj bodo v šoli 510 
minut pred poukom, saj je zadrževanje na dvorišču pred šolo odsvetovano.  
 
Starši/skrbniki  v objekt šole ne vstopajo oziroma le po vnaprejšnji najavi ali dogovoru z zaposlenimi na 
šoli. 
 

 VSTOP V ŠOLO 

Učenci v šolski objekt vstopajo pri vhodu v svojo garderobo posamično, pri tem ohranjajo vsaj 2-
metrsko medosebno razdaljo in upoštevajo označbe na tleh, ki jim kažejo ustrezno smer hoje.  Dežurna 
oseba pri vhodu  jih napoti  naravnost k dodeljenim učilnicam, kjer jih že čaka učiteljica Vstop v šolo je 
mogoč od 6.00  do 8.20, nato se vrata šole zaprejo in se ponovno odprejo ob 12.00.   
Garderobe in garderobne omarice se v času izvajanja ukrepov uporabljajo, zato morajo imeti učenci s 
sabo šolske copate.   Ker bo zračenje učilnic pogostejše, je priporočeno, da imajo učenci tudi  še kakšen 
toplejši kos oblačila, v primeru, da bi jim  bilo hladno.  

 
Ob vstopu v učilnico si učenci umijejo/razkužijo  roke. Učitelji se z  učenci tudi dogovorijo o načinu 
odhajanja na stranišče, da ne bi tam nastajala gneča. Vsak oddelek  pa  je tudi obveščen, katere 
sanitarije uporablja.   
Učenci imajo lahko   del  pouka tudi na prostem (zbirne točke so natančno določene). 



 ŠOLSKE POTREBŠČINE IN IZVAJANAJE POUKA 
V šolo učenci prinesejo šolsko torbo s šolskimi potrebščinami. Pouk bo potekal po ustaljenem, vendar 
časovno prilagojenem urniku z izjemo interesnih dejavnosti, (neobveznih) izbirnih predmetov, 
dopolnilnega/dodatnega pouka,   ki se zaenkrat ne bodo izvajali. Učitelji   bodo učence  pravočasno 
obvestili, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo tekom prvega tedna.  
V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo in dodatna oblačila v primeru, da bi jih 
zeblo, ker se bodo učilnice pogosteje prezračevale po vnaprej določenem protokolu pa tudi del pouka 
se bo izvajal zunaj na točno določenih zbirih točkah. 
 

 ŠOLSKA PREHRANA 
Šolska kuhinja vas obvešča, da bo za učence pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole, pri tem pa 
upoštevala priporočila NIJZ, kot je nasvet, da ima otrok s sabo plastenko vode.  Vsa ostala navodila 
šolske kuhinje najdete objavljena na spletni strani šole, tudi telefonsko številko kuhinje za morebitne 
informacije (03) 81 71 506 / e-pošta: vinko.cokl@os-smarje.si . 
 
ZAJTRK se izvaja ob 7.30 v matičnih učilnicah za učence, katerim ste starši po predhodni najavi 
(označeno na  obrazcu za poizvedbo o prehrani učenca) le-tega ponovno z 22. 2. 2021 naročili.    
 
MALICO bodo imeli učenci  v svojem dodeljenem razredu po vnaprej določenem protokolu (skrbno 
umivanje rok z vodo in milom ter razkuževanje mizic, kar opravi učiteljica)  pred in po jedi. In sicer:  

a) učenci 2., 3., 5., 6. in 7. razredov bodo imeli malico v času 1. odmora (9.059.20), 

b) učenci 1., 4., 8. in 9. razredov pa bodo malicali   v času 2. odmora (10.0510.20).  
 
Na KOSILO bodo učenci odhajali po oddelkih z razredniki/učitelji po   določenem razporedu, in sicer:  
 

4. a 4. b 4. c 

12.35 12.40 12.45 

 

5.a 5. b 5. c 5. d 

11.55 12.00 12.05 12.10 

 

6. a, 6. b 6. c, 6. d 7. a, 7. b 7. c, 7. d 

12.15 12.20 12.25 12.30 

 

8. a, 8. b 8. c, 8. d 8. e 9. a, 9. b 9. c, 9. d 

13.35 13.40 13.45 13.50 13.55 

 
Vsi učenci so že s ponedeljkom, 22. 2. 2021,  prijavljeni na vse tiste obroke, kot boste  navedli v poslani 
poizvedbi razredniku. Spremembe pa, prosim,  sporočite v kuhinjo.  
 
 

 HIGIENSKI UKREPI V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

Za šolske knjižnice veljajo enaka navodila kot za splošne knjižnice. Objavljena so na spletni strani NIJZ 

(priporočila za knjižnice z dne 15. 11. 2020). 

 
Priporočila za učence, učitelje in druge obiskovalce šolske knjižnice:  

– Pri vhodu v knjižnico in ob izhodu si razkužijo roke.  

– Vzdržujejo medosebno razdaljo najmanj 2 metra. 

– Obvezno nosijo zaščitno masko. 

mailto:vinko.cokl@os-smarje.si
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf


– Upoštevajo higieno kihanja in kašljanja.  

– V knjižnici poteka samo izposoja. 

– Učenci se ne zadržujejo v knjižnici, čitalnica je zanje zaprta.  

– Računalniki niso v uporabi.  

– Čim manj se dotikajo različnih površin, predmetov, knjig, predvsem tistih, ki si jih ne 
nameravajo izposoditi.  

– Knjig na policah ne iščejo sami. Izbirajo med knjigami, pripravljenimi na mizi. 

– Izogibajo se listanju knjig. V kolikor je to neobhodno potrebno, si pred tem razkužijo roke.  

– V knjižnico prihajajo med poukom po vnaprej določenem razporedu, s katerim jih seznanijo 
razredniki.  

 

Učenci od 1. do 5. razreda 
Izposoja poteka samo med poukom po vnaprej določenem časovnem razporedu, s katerim jih 
seznanijo razredniki.  
 
V knjižnico prihajajo v naslednjih dnevih: 

 ponedeljek: 1. razred  
 torek: 2. razred 
 sreda: 3. razred 
 četrtek: 4. razred 
 petek: 5. razred 

 

Učenci od 6. do 9. razreda  
Razpoložljivost gradiva doma predhodno preverijo v COBISS+ (iskalnik na šolski spletni strani) in ga 
naročijo na e-naslov: knjiznica@os-smarje.si ali rezervirajo. Naslednji dan jim knjižničarka naročeno 
gradivo prinese v razred.  
 

 

  ODHOD DOMOV 

Po končanem pouku učitelji poskrbijo, da se učenci (ki gredo po pouku takoj  domov)  na predpisani 
razdalji obujejo in oblečejo, nato pa dežurna oseba poskrbi,  da  iz šole izstopajo posamično (pri 
predpisanih vhodih za posamezne oddelke) in pri tem ohranjajo priporočeno varnostno razdaljo vsaj 2 
metra. Tudi v tem času je pri vsakem vhodu ter na hodniku prisotna odrasla dežurna oseba, ki skrbi, da 
učenci spoštujejo ukrepe.  
 
Za učence vozače je organiziran šolski avtobusni prevoz v izvedbi podjetja NOMAGO po vnaprej 
določenih varnostnih ukrepih: obvezna je zaščitna maska in  razkuževanje rok.    
VOZNI RED  je enak, kot je bil določen s 1. 9. 2020,  torej dva privoza zjutraj in dva odvoza popoldne (3. 
odvoza zaenkrat ne bo, dokler se ne bodo izvajali izbirni predmeti 6. in 7. uro).  
S prvim privozom se pripeljejo učenci 5., 6. in 7. razredov, ker začnejo pouk 0. uro, in učenci vozači 
gredo domov s prvim odvozom ob 13.15. 
Z drugim privozom se pripeljejo učenci 4.,  8. in 9. razredov, ker pričnejo pouk 1. šolsko uro, domov pa 
se odpeljejo vozači omenjenih razredov  z 2. odvozom ob 14.15 (četrtošolci s 1. odvozom).   
 
 
 
 
 
 

mailto:knjiznica@os-smarje.si


 
UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19 
 

V kolikor zboli UČENEC, ga učitelj napoti v sobo za goste (na centralni šoli soba pri šolski zobni 
ambulanti), kjer v prisotnosti dežurne osebe počaka na starša, ki ga prevzame po predhodnem klicu, 
ki ga opravi tajnica. Učenec ves ta čas nosi zaščitno masko. 
Na podružnici bolni učenec počaka na starše  z dežurnim učiteljem v  predprostoru pri vhodu v šolo. 
Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), v kolikor 
se izkaže, da je učenec okužen s COVID-19.  
Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le-ta sproži epidemiološko 
preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca.  
NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.  
Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi 
spremljajo svoje zdravstveno stanje. 
 

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.  Pazite nase. 

 

Ob ponovnem vračanju v šolo NIJZ priporoča v jedilnici oz. v  gibanju, čakanju v vrsti,  ko je težje 

vzdrževati stalno razdaljo,  vsaj 2 metra. 

UPORABNE POVEZAVE:  

- Priporočila glede šolskih prevozov:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi_final.pdf 

- Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na 
spletni strani:  

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-
ukrepov. 
 

- Pravilno umivanje rok: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena- 

 
- Higiena kašlja: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf. 

- Pravilna namestitev in odstranitev maske: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi_final.pdf
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf.


https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf 

- Priporočila glede uporabe mask pri mladoletnih otrocih: 

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2 

Priporočila se bodo spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi napotki s 

strani NIJZ, MZ, MIZŠ, ZRSŠ ter z novimi spoznanji o širjenju okužbe s SARS-Cov-2 in 

o bolezni CVID-19.  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2

