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Spoštovani starši!  

Ob pričetku novega šolskega leta bi vas radi opomnili, da je pomembno, da v šolo prihajajo 
samo ZDRAVI OTROCI. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj osnovnih informacij. 

Jutranje varstvo za učence 1. razredov bo potekalo od 6.00 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.  

Za učence vozače bo organizirano varstvo. V kolikor je mogoče, spodbujajmo otroke, da 
prihajajo v šolo peš ali s kolesom. 

Podaljšano bivanje bo v učilnicah v spodnjem nadstropju. Razpored bo objavljen na vratih 
šole. Kljub temu da so se mnogi ukrepi glede koronavirusa ukinili, vas prosimo, da na otroke 
počakate pred šolo. Ko boste prišli, potrkajte na okno učilnice, ob lepem vremenu pa vas bodo 
otroci in učitelji pričakali na svežem zraku na igrišču. 
 
___________________________________________________________________________ 

 

Šola je pomembno okolje za razvoj otrok ter njihovo zdravje in dobro počutje. Skrbeli bomo 
za redno čiščenje in prezračevanje prostorov v šoli. Skozi vse šolsko leto se bomo z učenci, kot 
že dosedaj, pogovarjali o različnih vidikih zdravja ter skrbi zase in za druge.  

Poleg splošnih ukrepov v zvezi s koronavirusom bodo od ponedeljka, 29. 8. 2022 v lekarnah 
brezplačni testi za prostovoljno samotestiranje učencev, ki bo potekalo v domačem okolju. 
Samotestiranje v domačem okolju se priporoča za osebe s simptomi, značilnimi za okužbo z 
virusom SARS-CoV-2, in za vse, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s 
SARS-CoV-2.  

Če bo pri vašem otroku potrjen primer okužbe s SARS- CoV-2, o tem v najkrajšem možnem 
času obvestite razrednika. V kolikor je bil učenec 2 dni pred pojavom simptomov v šoli, bomo 
vse kontakte obvestili o tesnem stiku. Starši boste na tak način lahko pozorno spremljali 
otrokovo zdravstveno stanje ter v primeru simptomov ustrezno ukrepali.  

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo uspešen začetek šolskega leta. 

 

S spoštovanjem, Anita Skale, ravnateljica 

 


