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2. razred 
 

 

Spoštovani starši! 

 

V ponedeljek, 18. 5. 2020, bo vaš otrok ponovno pričel z obiskovanjem pouka v šoli. Da bi bila vrnitev 

v šolo čim manj stresna in za otroke čim bolj prijetna, vam posredujemo še zadnje informacije oziroma 

napotke.  

 

Ob prihodu v šolo naj otrok s seboj prinese podpisano izjavo (Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo 

– dosegljiva na spletnem naslovu https://www.cresnjevec.si/ponovno-odprtje-sole/). 

 

Vhod v šolo bo za učence 2. razreda ostal isti kot pred epidemijo. Prav tako garderoba in učilnica.  

 

V primeru, da boste svojega otroka v šolo pospremili, je pomembno, da pri tem upoštevate vse nujne 

ukrepe. Kot odrasel spremljevalec morate pri vstopu v šolo in zadrževanju v garderobi upoštevati 

varnostno razdaljo (1,5 – 2 m), uporabljati masko in si razkužiti roke. Varnostno razdaljo naj upoštevajo 

tudi otroci. 

 

V primeru večjega števila staršev in otrok pred in/ali v garderobi šolo zapustite skozi jedilnico in glavni 

vhod. 

 

Po tehtnem premisleku smo se odločili, da učencev 2. razreda ne bomo delili v več skupin, saj smo v 

njihovi učilnici uspeli – ob upoštevanju varne razdalje – zagotoviti prostor za vse. V prvi vrsti smo 

namreč upoštevali počutje učencev ob vrnitvi v šolo. Menimo, da bo vrnitev manj stresna, bivanje otrok 

v šoli pa bolj prijetno, če bodo v razredu skupaj, s svojo učiteljico, ki so je navajeni. Bo pa v učilnici 2. 

razreda veljal določen, stalen sedežni red in ostali ukrepi, katere bodo z učiteljico »predebatirali« v 

ponedeljek.  

 

S potekom pouka (urnik) bo učence v ponedeljek seznanila njihova razredničarka. Učenci bodo 

vključeni v redni pouk ter podaljšano bivanje (po potrebi). Vse omenjeno bo potekalo v njihovi učilnici. 

 

Vse šolske potrebščine naj učenci že v ponedeljek prinesejo s seboj. Torbo z vsemi potrebščinami bodo 

do nadaljnjega pustili v šoli. Vsakodnevno prinašanje in odnašanje potrebščin namreč ni dovoljeno. 

Edina izjema je športna oprema, ki jo naj prinesejo s seboj ta ponedeljek, domov pa jo bodo odnašali 

tedensko – vsak petek – in v ponedeljek ponovno prinesli v šolo. Ne pozabite na bidon za vodo (ostane 

v šoli) in rezervna oblačila. 

 

http://www.cresnjevec.si/
https://www.cresnjevec.si/ponovno-odprtje-sole/


Pri obrokih, v jedilnici, bo prav tako veljal stalen sedežni red. Vsak učenec bo tako imel v času zajtrka, 

malice in kosila isti stol, ki bo označen z njegovim imenom. O vedenju v jedilnici se bodo pogovorili z 

učiteljico. 

 

Zavedamo se, da je kljub otrokovi želji po srečanju s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo stresen in 

negotov. Skupaj bomo poskrbeli, da se bodo otroci v šoli počutili varne. Pri upoštevanju vseh ukrepov 

za preprečevanje okužbe pa se zanašamo tudi na pomoč vas, staršev, ki ste se že izkazali kot naši 

uspešni podporniki. Naj tako ostane tudi naprej. 

 

Lepo pozdravljeni, 

 

Razredničarka 2. a 

 


