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6., 7. in 8. razred 
 

 

Spoštovani starši! 

 

V sredo, 3. 6. 2020, bo vaš otrok ponovno pričel z obiskovanjem pouka v šoli. Da bi bila vrnitev v šolo 

čim manj stresna in za učence 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 http://abcd.splet.arnes.si/files/2020/05/Izjava-staršev.docx). 

 

Vhod in garderoba sta za učence 6., 7. in 8. razreda ostala ista kot pred epidemijo. Ob vstopu v šolo in 

gibanju po garderobi naj učenci upoštevajo priporočeno razdaljo (1,5 – 2 m), obvezno je razkuževanje 

rok. V garderobi se učenci ne zadržujejo. Ko odložijo oblačila/obutev takoj odidejo v učilnico, ki je 

določena za pouk posameznega razreda. 

 

Starši pri vstopu v šolo upoštevate vse nujne ukrepe. Kot odrasli morate pri vstopu v šolo in 

zadrževanju v garderobi upoštevati varnostno razdaljo (1,5 – 2 m), uporabljati masko in si razkužiti 

roke.  

 

Učenci naj v šolskem objektu, razen v učilnici, kjer poteka pouk, uporabljajo masko ali drugo obliko 

zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ...). 

 

Pouk bo pri vseh predmetih potekal v naslednjih učilnicah: 

 6. razred – učilnica matematike, 

 7. razred – učilnica slovenščine in 

 8. razred – učilnica fizike 
 

Učenci potrebščine dnevno prinašajo v šolo in odnašajo domov (po urniku, ki je veljal pred zaprtjem 

šole). 

 

Sedežni red v učilnicah je stalen. 

 

Pri obrokih, v jedilnici prav tako veljajo posebna pravila, s katerimi bomo učence seznanili ob prihodu 

v šolo.  

 

Avtobusni prevoz bo omogočen za učence, katerih starši so izrazili potrebo po prevozu. Vozni red je 

ostal nespremenjen. Obvezna je uporaba maske. Več informacij lahko preberete na povezavi 

http://abcd.splet.arnes.si/files/2020/05/10097_Prevozi-%C5%A1olarjev-Priporo%C4%8Dila-NIJZ.pdf. 
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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 učenci 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, 

Razredniki 6., 7. in 8. razreda 


