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Spoštovani starši/skrbniki! 
 
Po daljšem obdobju izobraževanja na daljavo, se v ponedeljek, 22. 2. 2021, v šole vračajo tudi 

učenci 2. in 3. VIO. Izvajanje vzgojno izobraževalnega dela na šoli bo potekalo skladno z odlokom 

Vlade RS, okrožnico MIZŠ in omejitvami, ki jih določa Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Potrebno se je zavedati, da je virus še vedno med nami in da lahko vsako neupoštevanje 
preventivnih ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni. Tudi v zasebnem življenju upoštevajmo 
priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetujejo druženje z drugimi osebami izven 
družine. 

Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole se smejo udeležiti le zdrave učenke in učenci.  

Uporaba mask je obvezna ves čas, razen ko so v matični učilnici. Prosimo starše, da poskrbite, 
da bo vaš otrok imel vedno s seboj čiste maske. 

Izvaja se obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.  

V primeru, da bodo učenci združeni v heterogene skupine, je uporaba mask za učenke in učence 
ter zaposlene obvezna.  

Pouk bo organiziran v matični učilnici oddelka, pouk v manjših učnih skupinah se začasno ne 
bo izvajal. 

Obvezni, neobvezni izbirni predmeti in fakultativni predmeti se bodo od 22. 2. 2021 do 26. 2. 
2021 izvajali na daljavo. 

Od 1. 3. 2021 se bodo posamezni obvezni, neobvezni izbirni predmeti in fakultativni pouk 
izvajali v šoli, če bodo to dopuščala navodila NIJZ, sicer se bodo izvajali na daljavo. Učence bodo 
o izvedbi obvestili učitelji na razredni uri v petek, 26. 2. 2021.  

Interesne dejavnosti se večinoma ne bodo izvajale. Učence bodo obvestili mentorji. 

Prihod in odhod 

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem, zaposlenim in predhodno najavljenim 
obiskovalcem.  

Učenci 4. in 5. razredov, ki so vključeni v jutranje varstvo, vstopajo v šolo skozi zadnji vhod v 
jedilnico šole, kjer se izvaja jutranje varstvo (heterogene skupine).  

Pred začetkom pouka učence sprejema in usmerja odrasla oseba. Ti prihajajo v šolo 10 minut 
pred pričetkom pouka. Učenci vozači prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom.  
Učenci v šolo vstopajo 10 minut pred pričetkom pouka, po razporedu (tabela). Vstopajo 
posamično in pri tem ohranjajo medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra. Učenci takoj po vstopu v 
šolo odidejo do garderobe, se preobujejo in odložijo oblačila, nato pa nemudoma odidejo v 
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matične učilnice. Ob vstopu v matično učilnico si temeljito umijejo roke. Na razpolago imajo 
tudi razkužila. Vstop za učence 1. VIO ostaja nespremenjen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolska prehrana  

Učenci bodo malicali v matičnih učilnicah. 
 
Prijavo na kosilo bomo opravili v šoli, glede na zadnje podatke v mesecu oktobru.  

POMEMBNO: Ker bomo upoštevanje strogih ukrepov za preprečevanje okužbe (NIJZ) zaradi 
prostorskih omejitev v jedilnici šole težko zagotovili, vas prosimo, da razmislite, če vaš otrok 
kosilo v šoli res potrebuje.  

Kosilo lahko odjavite po elektronski pošti na anita.strnad@osfpmaribor.si ali 
darja.vrecko@guest.arnes.si in v ponedeljek, 22. 2. 2021 do 8.30 po telefonu na št.: 02 320 69 
59 ali 02 320 69 50. 

Urnik se bo za učence in učenke spremenil. Učencev ne bomo delili v manjše skupine, poskrbeli 
bomo, da ne bo prihajalo do mešanja učencev iz različnih oddelkov. Ta zahteva bo vplivala na 
izvedbo pouka v manjših učnih skupinah v 8. in 9. razredu (TJA, SLJ, MAT) in izbirnih predmetih. 
Novi urniki bodo dostopni v eAsistentu. 

 

 

VHOD – DESNA STRAN  RAZRED/ODDELEK 

GLAVNI VHOD  4. A, 4. B, 
5. B, 5. C 

ZADNJI VHOD – IGRIŠČE 
(v šolo vstopajo z učiteljem) 

4. C  

VHOD – LEVA STRAN  RAZRED/ODDELEK 

GLAVNI VHOD  6. B, 6. D, 
7. B, 7. C, 
8. A, 8. B,  
9. B, 9. C  

VHOD ATRIJ (zbor atrij) 5. A,  
6. C,  
7. A,   

9. A, 9. D  

ZADNJI VHOD  6. A,  
7. D,  
8. C 
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Odhod domov  

Po pouku učitelj pospremi učenke in učence, ki niso v podaljšanem bivanju, do garderobe in 
nato do izhoda (tabela) oz. v jedilnico šole. Učenci odhajajo domov tako, da ohranjajo 
medsebojno razdaljo 1,5 m–2,0 m. Zadrževanje v šoli ni dovoljeno.  

 

 

 

 

 

 

Učenci od 1. do 4. razreda in 5. B, 5. C odhajajo domov skozi GLAVNI VHOD – DESNA STRAN.  

Učenci, ki so končali s poukom in imajo kosilo, gredo domov skozi ZADNJI VHOD – IGRIŠČE.    

Da bi vrnitev otrok v šolo potekala s čim manj težavami, prosimo, da se z otrokom pogovorite 
in ga tako pripravite na ponovni vstop v šolo. Najpomembnejše informacije in navodila 
(Protokol/smernice za preprečevanje nalezljivih bolezni, Pravila ravnanja) so dostopna na 
spletni strani šole.  

Veselimo se ponovnega snidenja in upamo, da šolskih klopi do konca šolskega leta ne 
zapustimo več. 

 

V Mariboru, 17. 2. 2021       Vodstvo šole 

 

 

VHOD – LEVA STRAN  RAZRED/ODDELEK 

GLAVNI VHOD  6. B, 6. D, 
7. B, 7. C, 
8. A, 8. B,  
9. B, 9. C  

VHOD ATRIJ  5. A,  
6. A, 6. C,  
7. A,  7. D, 

8. C, 
 9. A, 9. D  


