I. PRIHOD V ŠOLO


Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz
nje v čim večji meri poskrbijo starši.



Avtobusni prevoz bo organiziran, vozni red je objavljen na dnu dopisa.



Učenci morajo na avtobusu upoštevati varnostno razdaljo in uporabljati maske. Pri
vstopanju/izstopanju v/iz avtobus/a si učenci razkužijo roke.



Šola bo do 8.00 zaklenjena. Pred šolo je prepovedano združevanje učencev iz različnih
oddelkov.



Starši, ki pripeljejo učence v šolo, se pred šolo ne smejo združevati. V primeru, da z ostalimi
ne morejo zagotavljati zadostne razdalje, uporabljajo masko.

II. VSTOPANJE V ŠOLO


V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.



V šolo vstopajo samo učenci, starši lahko pospremijo učence le do vhoda.



Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo higienske ukrepe. Nadenejo si masko in razkužijo
roke.



Učenci od 1. do 5. razreda se preobujejo pred razredi, ostali učenci se ne preobuvajo.



Pri hoji po šoli je potrebno upoštevati talne označbe, ki označujejo ustrezno razdaljo.

III. MATIČNA UČILNICA


Pouk poteka samo v matičnem oddelku. Vsakemu oddelku je določena matična učilnica,
ki je učenci ne zapuščajo. Odmor je organiziran prilagojeno.



Jutranje varstvo (od 5.30 dalje) poteka samo za 1. razrede. V kolikor starši ostalih učencev
nikakor ne morete zagotoviti varstva pred pričetkom šole, učenci, ki pridejo v šolo pred
8.00, na pouk počakajo v jedilnici na določenem sedežu z masko.



Podaljšano bivanje za učence od 1. do 3. razreda poteka do 16.00, vendar se učenci ne
mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas v svoji matični učilnici.



Učenci 4. in 5. razredov so pri podaljšanem bivanju v mešani skupini, zato uporabljajo
masko. Podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razredov je organizirano do 15.10 v učilnici
gospodinjstva.



Dopolnilni in dodatni pouk ter nekatere druge aktivnosti se izvajajo le z učenci enega
oddelka po prilagojenem urniku.



V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem nošenje maske ni potrebno, je pa
nošenje maske obvezno v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v
šolsko stavbo in na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije, v telovadnico, na kosilo …

IV. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV


Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila, na kar učence opozarjajo učitelji in
piktogrami v učilnicah in skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje rok,
razkuževanje rok in površin, ohranjanje medsebojne razdalje, uporaba maske …).



Zaposleni in morebitni zunanji obiskovalci morajo nositi maske ves čas.



Učenci se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih … in se ne združujejo.



Učilnice se pogosto zračijo, zato priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA


Malica je organizirana v matičnih učilnicah, kosilo pa v jedilnici po razporedu, ki omogoča
upoštevanje higienskih ukrepov.



Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.



Ne pozabite na morebitno odjavo obrokov.

VI. OB SUMU OKUŽBE


Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj
učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole. Vodstvo šole ali
učitelj o slabem počutju učenca telefonsko obvesti starše, ki pridejo po učenca.

VII. KOMUNIKACIJA


Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.

VOZNI RED
AVTOBUS
Prihodi v šolo
Ura (odhod iz začetne postaje)
7.05
7.15
Odhodi iz šole
Ura (odhod iz začetne postaje)
13.00

Linija
Nimno–Kamence–Brestovec–Rogaška Slatina
Cerovec (trgovina)–Tuncovec–Rogaška Slatina
Linija
Brestovec
Tuncovec

13.45

Rogaška Slatina–Brestovec–Kamence–Nimno

14.45

Rogaška Slatina–Brestovec–Nimno–Tuncovec

MINIBUS
Jutranja vožnja
Postajališča
Plat 1
Plat 2 (pri Križniku)
Male Rodne (križišče)
I. OŠ Rogaška Slatina
Male Rodne (križišče)
I. OŠ Rogaška Slatina
Plat 2 (pri Križniku)
Plat 1
I. OŠ Rogaška Slatina
Popoldanska vožnja
Postajališča
I. OŠ Rogaška Slatina

Čas odhoda
6.30
6.35
6.40
6.45
7.40
7.45
8.00
8.05
8.08

Čas odhoda
12.55 in 14.45

