
Osnovna šola Blaža Arniča Luče 

 

Datum: 9. 5. 2020 

STARŠEM UČENCEV PRVE TRIADE  

 

ZADEVA: OBVESTILO O ODPRTJU ŠOLE 

 

Spoštovani,  

v petek, 8. 5. 2020, smo od Ministrstva za izobraževanje znanost in šport prejeli 

navodila glede postopnega odprtja šol od 18. 5. 2020 dalje.  

Glede vseh protokolov o vračanju učencev v šole vas bomo obvestili tekom 

naslednjega tedna, danes pa vam pošiljamo samo nekaj uvodnih informacij:  

1. Vlada RS je s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni 

načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim se od 18. 5. 2020 dalje 

odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V povezavi s tem 

sklepom bo ministrica za izobraževanje znanost in šport izdala Sklep o izvedbi 

vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/20.Vlada 

RS bo sprejela tudi spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 

zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (mediji poročajo, da naj bi bilo to v 

sredo ali četrtek).  

2. Sklep ministrice bo določal, da se V-I delo za učence 1., 2. in 3. razreda 

predvidoma od 18. 5. 2020 dalje izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa 

se bo V-I delo v šolah nadaljevalo tudi za devetošolce.  

3. V  tednu od 11. do 15. 5. 2020 bomo v našem zavodu pripravili protokole o 

izvajanju V-I dela v šoli za učence I. triade. Protokole bomo pripravili na podlagi 

dveh dokumentov in sicer na podlagi Priporočil ZRSŠ za prehod iz 

izobraževanja na daljavo v izobraževanja na šoli oziroma v oddelku za učence 

I. triade OŠ ter na podlagi Higienskih priporočil za izvajanje pouka (za učence 

I. triade ter devetošolce) v času epidemije Covid-19, ki jih je izdal NIJZ. V teh 

priporočilih je tudi Sklep RSK za pediatrijo, kjer so opredeljene zdravstvene 

omejitve za otroke za vrnitev v šole  in Izjava staršev pred vstopom otroka v 

šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19. (Sklep RSK za 

pediatrijo in Izjava staršev je tudi v priponki.) 

4. Zaradi organizacije dela bomo potrebovali število otrok, ki se bodo 18. 5. 2020 

vrnili v šolo in zato vas bodo v ponedeljek, 11. 5. 2020, poklicale razredničarke. 

Na podlagi števila učencev v šoli bomo organizirali skupine, kjer je lahko v 

oddelku največ 15 učencev. Učenci, ki zaradi zdravstvenih razmer (po sklepu 

RSK za pediatrijo) ne bi mogli obiskovati pouka v šoli, bodo deležni 

izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah.  

5. Življenje v šoli bo v času epidemije drugačno, kot je bilo prej. Po priporočilih 

bomo naredili Načrt bivanja v šoli, ki bo naravnan tako, da bo možnost okužbe 



čim manjša. O vseh protokolih boste obveščeni v naslednjem tednu, nekaj 

navodil pa že posredujemo:  

• V šolo bomo sprejemali samo zdrave otroke. 

• Učenci se bodo družili samo znotraj skupine, matično učilnico bodo lahko 

zapustili samo ob odhodu na WC, za kosilo in ob odhodu domov.  

• Vse šolske potrebščine bodo imeli otroci v šoli in jih ne bodo nosili 

domov. Potrebščin si med seboj ne bodo smeli izposojati.  

• Seznanili vas bomo s prevozi v šolo in vstopom učencev v učilnice, 

uporabo garderobe….  Spremenjena organizacija dela bo vplivala tudi 

na organizacijo prevoza, predvidevamo, da bodo kombiji otroke vozili 

domov ob 12. 30 uri. Učenci bodo malicali v učilnicah, kosilo pa bodo 

imeli v jedilnici šole (ne vsi istočasno). 

• Naredili bomo higienski režim pri prehranjevanju, pri uporabi toaletnih 

prostorov, za zaposlene v kuhinji, za čiščenje prostorov… 

• Zaposleni na šoli bodo uporabljali zaščitne maske, učenci  I. triade pa 

ne. Devetošolci jih v učilnicah med poukom ne bodo uporabljali, na 

šolskih hodnikih, med prevozom v šolo… pa jih bodo. .   

• Priporočilo je, da so učenci med bivanjem v šoli čim več na svežem 

zraku, zelo bomo zračili prostore.  

 

Glavno vodilo pri bivanju učencev v  šoli je, da z vsemi sprejetimi ukrepi 

zmanjšujemo tveganje za možni prenos okužb in da bo vzpostavljeno varno in 

spodbudno okolje, kjer bodo učenci v čim krajšem času pridobili občutek 

varnosti in zaupanja in bodo deležni kakovostnega vzgojno-izobraževalnega 

dela.  

 

Nadaljnje informacije boste prijeli prihodnji teden. 

Lep pozdrav in ostanite zdravi.  

 

Razredničarke:  

Špela Kumer, Saša Vrabič, Alenka Kac, Katja Naraločnik, Bernardka Ipavec 

Andreja Urh, ravnateljica 

 

 

 


