JAVNI VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNI ZAVOD
I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA

Datum: 30. 8. 2021
Ev. št.: 5-2021/2022-OBV
Spoštovani starši!
Glede na ukrepe, ki so jih pripravile strokovne službe na pristojnem ministrstvu in na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje, smo pripravili podrobnejša navodila za pričetek šolskega leta.

Pomembno je, da v šolo prihajajo ZDRAVI OTROCI.
Jutranje varstvo za učence 1. razredov bo potekalo od 5.30 dalje. Ostali učenci naj pridejo v šolo 5
minut pred pričetkom pouka. V kolikor nikakor ne morete zagotoviti varstva pred pričetkom šole, bodo
učenci na pouk počakali v jedilnici na določenem sedežu z masko. Za učence vozače bo organizirano
varstvo. V kolikor je mogoče, spodbujajmo otroke, da prihajajo v šolo peš ali s kolesom.
Starši, ko boste svojega otroka pripeljali do šole, upoštevajte varnostno razdaljo. Starši v šolo ne
vstopate, v šolo vstopijo samo otroci. Učence bo sprejel dežurni učitelj.
Učenci bodo imeli pouk večinoma v eni učilnici. Pouk športa bomo v maksimalni možni meri izvajali na
igrišču. Zadrževanje v šoli ali pred šolo je po pouku prepovedano. Učenci bodo malicali v razredih,
kosilo pa bo po posebnem razporedu v jedilnici. V učilnicah bodo imeli učenci termo posodo s čajem,
zato naj imajo s seboj bidon.
V mesecu septembru učenci garderob ne bodo koristili, lahko se bodo pa preobuli pred učilnicami.
Prostore bomo pogosto zračili, zato dajte svojemu otroku kakšna dodatna oblačila (jopico, dolge
rokave).
Podaljšano bivanje bo v učilnicah v spodnjem nadstropju. Razpored bo objavljen na vratih šole. Ko
boste prišli po otroka, boste potrkali na okno učilnice, ob lepem vremenu pa vas bodo otroci in učitelji
pričakali na svežem zraku.
V skupnih šolskih prostorih je za učence obvezna uporaba zaščitnih mask. V matičnih učilnicah je
predpisana uporaba mask za učence od 6. do 9. razreda; mlajši učenci mask v učilnicah ne potrebujejo.
Za vozače je na avtobusih maska obvezna. Starši, prosimo poskrbite, da bodo imeli učenci maske s
seboj.
Vse osebe, ki prihajajo v šolske prostore in so starejše od 15 let, morajo izpolnjevati pogoj
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Izjema je vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih
oseb, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, in traja le kratek čas. Glede na
izkušnje preteklega leta bo na naši šoli potekala predaja otrok pred šolo. V izjemnih primerih se bomo
sproti dogovarjali.
Lepo vas pozdravljamo in vam želimo uspešen začetek šolskega leta.
S spoštovanjem,
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