
SPLOŠNE INFORMACIJE

ZA STARŠE

OB PONOVNEM PRIHODU V ŠOLO  

UČENCEV ODDELKOV PPVI  



V ponedeljek, 25. 5. 2020, začenjamo z izvajanjem pouka za učence ppvi.

V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni.

Pouk bo potekal v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, s poudarki na ukrepih za

zmanjševanje širjenja okužbe:

• upoštevanje varnostne razdalje (najmanj 1,5m);

• umivanje in razkuževanje rok;

• higiena kihanja in kašljanja;

• delitev učencev v manjše skupine;

• stiki staršev s šolo in govorilne ure ostajajo preko elektronske pošte in videoklicev.



ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA



VSTOP V ŠOLO

Vstop v šolo imajo le učenci in zaposleni.

posebni program  vstopa v šolo na vhodu za prilagojeni program z nižjim  

izobrazbenim standardom in posebni program. (desni vhod)



VSTOP V ŠOLO

Učenci PPVI prihajajo v šolo od 8.00 dalje. 

V ponedeljek, 25. 5. 2020 morajo imeti učenci s seboj

podpisano izjavo o zdravju  otroka, ki ste jo že predhodno prejeli. 

Priporočamo, da jo imajo že pripravljeno v rokah. Izjavo mora imeti nujno v 

nasprotnem primeru otroka ne moremo sprejeti.



VSTOP V ŠOLO

Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke in takoj odidejo do svoje učilnice.

Preobuvanja ne bo. Učenci naj pridejo obuti v športne copate.

Garderobne omarice ne bodo v uporabi.

Učenci morajo ob vstopu v šolo obvezno nositi zaščitno masko (šal, ruto). Učenci
starejši od 12 let morajo imeti zaščitno masko, ki jo prinese s seboj.

Nositi jo bodo morali na hodnikih, pri odhajanju na stranišče, v učilnicah pa ne bo

potrebna.



Varstvo

Varstvo bo potekal vsak dan od 8.00 do 14.00.

Potekal bo v manjših skupinah. Učitelji bodo varstvo prilagodili  razmeram. Izvajal se 

bo v učilnici in na prostem.

Priporočamo tekstilno vrečko, v katero bodo spravili svojo jakno, majico...

Učenci si učnih pripomočkov ne izposojajo med seboj.

Učenci naj imajo s seboj plastenko vode. 

Učitelji prezračijo učilnice vsako šolsko uro in ves čas opozarjajo učence na higieno rok,  

kihanja, kašljanja in upoštevanje varnostne razdalje.

Med odmori učenci ne zapuščajo učilnic, razen po dogovorjenem pravilu na stranišče.



PREHRANA

V šoli bomo organizirali malico in kosilo za prijavljene učence.

Malica bo potekala ob 9.20 v učilnici, obroki bodo pripravljeni enoporcijsko.

Učenci si pred malico posamično umijejo roke z vodo in milom in si razkužijo klopi.

Kosilo bo organizirano v šolski  jedilnici. Prevzem kosila bo potekal brez kartic. Učenci 

vozači bodo kosilo pojedli v času do 12.40.



ODHODI DOMOV

Po končanem varstvu učenci odidejo domov.Učence iz Postojne starši prevzamejo pred 

šolo.

Za učence, katerih starši ste označili, da potrebujejo kombi, bo le ta potekal

po ustaljenem voznem redu. 

Na kombiju morajo učenci obvezno nositi masko.

Navodil je veliko in morda se vam na prvi pogled zdijo pretirana, a le s skupnim  

upoštevanjem pravil bomo vsi ostali zdravi in zadovoljni.



Veselim se že, da se kmalu vidimo.

Učiteljice PPVI


