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Šentjur, 26. 08. 2020 

 

OSNOVNI NAPOTKI OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA V SKLADU Z »MODELOM B« 
 
S torkom, 1. 9. 2020, se pričenja novo šolsko leto.  
Učenci naj prihajajo v šolo med 7.45 in 8.00. Prvošolci so vabljeni posebej. 
Učenci naj samostojno vstopajo v šolo in jo po končanem pouku tudi samostojno 
zapustijo. Za varnost in pomoč pri usmerjanju otrok pred obema vhodoma v šolo 
bosta skrbela dežurna učitelja.  
Na prvi šolski dan bodo razredniki učence seznanili s preventivnimi higienskimi 
ukrepi, ki so pogoj za ohranitev zdravega in varnega učnega okolja. 
  
Pouk bo potekal v enotnih oddelkih. Prehajanje med oddelki in oblikovanje mešanih skupin 
bo le v izjemnih primerih, ob zagotavljanju ustrezne medsebojne razdalje med učenci (1,5 - 
2 m). V kolikor to ni izvedljivo, se dejavnost ne izvaja. Učenci ob prihodu v šolo odidejo v 
organizirano jutranje varstvo za 1. razrede oz. v skupini za varstvo vozačev od 2. do 4. 
razreda. Učenci od 5. do 9. razreda odidejo v matične učilnice, kjer počakajo na začetek 
pouka. Obvezen je enoten sedežni red. 
Učenci si ne izmenjujejo učne pripomočke, gradiva in učila. Pouk poteka v matičnih učilnicah 
oddelkov, specializiranih učilnicah, telovadnici, zunanjih igriščih in učilnici na prostem. 
Prehajanje med učilnicami je omogočeno le izjemoma in zaradi potrebe po pouku v 
specializiranih učilnicah. Pouk športa poteka v mešanih skupinah, z omejitvami pri 
medsebojnih stikih. Uporaba zunanjih igrišč in telovadnice je dovoljena za eno skupino na 
ograjeno/omejeno površino oz. z zagotovilom učitelja, da med učenci ne sme priti do 
tesnejših stikov. 
V času pouka in odmorov učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja. Odmori se 
načrtujejo med uro pouka. Zadrževanje na hodnikih šole in v mešanih skupinah učencev ni 
dovoljeno. Uporaba stranišč je dovoljena za omejeno število učencev in za učence istega 
nadstropja. Dežurni učitelji skrbijo za izvajanje omejitev in pravil hišnega reda.  
Obisk knjižnice je mogoč po razporedu.  
Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Plavalni tečaj in šola v naravi se izvede v varnih 
destinacijah.  
 
Razporedi in urniki se bodo po prvem tednu lahko še spremenili. 
 
Zaščitni ukrepi se izvajajo po priporočilih NIJZ. NIJZ priporoča nošenje maske za otroke 
nad 6 let starosti v skupnih prostorih šole (hodniki), v učilnicah pa nošenje mask ne 
priporoča. Šola učencem nošenje mask priporoča. Maske lahko učenci dobijo pri 
razrednikih. V skupnih prostorih in na hodnikih uporabljajo maske vsi odrasli. Učitelji in drugi 
strokovni delavci so pri delu v učilnici lahko brez maske le ob zadostni razdalji do učencev. 
V primeru, ko tudi v razredu, kabinetu ali pisarni ni zagotovljena ustrezna razdalja, je maska 
obvezna. Enako velja za vse delavce šole. Maska je obvezna tudi za vse zunanje 
obiskovalce šole. Obvezno je večkratno umivanje rok, po potrebi tudi razkuževanje. Gibanje 
po šoli je označeno s talnimi označbami – smer gibanja po desni strani. V dopoldanskem 
času se zagotovi dežurstvo čistilke, ki razkužuje toaletne prostore in učilnice, kjer se učenci 
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mešajo. Vsi zaščitni ukrepi so pripravljeni po navodilih in priporočilih NIJZ in se lahko še 
spremenijo. 
 
Avtobusni prevozi učencev v šolo se izvajajo po osnovnih navodilih NIJZ (polna 
zasedenost sedišč ob obvezni uporabi zaščitnih mask, razkuževanju rok, higieni kašlja…). 
 
Vstop v šolo je omogočen le za popolnoma zdrave otroke, brez znakov akutne okužbe 
dihal. V primeru opažanja znakov okužbe, bomo otroka takoj napotili domov v spremstvu 
staršev. Vstop odraslim osebam je dovoljen le po predhodni najavi in evidentiranju v 
tajništvu šole – 03/746-38-00 ter ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov v zaprtih javnih 
ustanovah. 
 
Jutranje varstvo poteka vsak dan od 6.15 – 8.15, podaljšano bivanje pa od konca pouka 
do 16. ure. V podaljšano bivanje so vključeni le tisti učenci, ki so resnično upravičeni do 
varstva – starše prosimo, da se tega držijo in po otroke prihajajo takoj, ko je to mogoče. Kjer 
se učenci združujejo v mešane skupine, se zagotavlja ustrezna medsebojna razdalja. 
Prevzemanje otrok iz podaljšanega bivanja poteka pred šolo. Svetujemo, da se starši z 
otroki pogovorite o času odhoda iz podaljšanega bivanja in da to otrok sporoči razredniku 
ali učitelju podaljšanega bivanja (pisno v beležki ali po e-pošti). 
Za pomoč in usmerjanje pri prevzemu otrok pred šolo skrbi dežurni delavec šole med 12.00 
in 14.30.  
 
Prehrana za učence in zunanje odjemalce je omogočena. Kdor se želi naročiti, naj to stori 
na prehrana@fmalgaja.si ali na tel. št. 03/746-38-02.  
 
Šola bo v času pouka zaklenjena. 
Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko 
računalniške povezave. Govorilne ure in roditeljski sestanki se bodo izvajali preko telefona 
in spletne povezave.  
  
Protokol v primeru suma na okužbo s korona virusom oz. z znaki covid-19:  
Učitelj ali razrednik obvesti vodstvo šole in starše ter učenca takoj napoti domov. V primeru, 
da to ni mogoče, se ga premesti v izolacijsko sobo, kjer počaka na odhod domov. Ravnatelj 
ali njegova pomočnica obvesti območno enoto NIJZ. Ob potrjeni okužbi se obvesti vse 
zaposlene in starše učencev, ki so bili v stiku z okuženim. 
 
Pouk na daljavo 
V primeru uvedbe karantene se izvaja pouk na daljavo. Ta je poenoten na nivoju celotne 
šole – uporablja se aplikacija Google učilnica (Google Classroom). V prvi triadi zgolj za 
komunikacijo s starši in izključno preko učenčevega šolskega e-poštnega naslova 
ime.priimek(.priimek)@fmalgaja.si. 
 
 
Prosim za razumevanje in strpnost glede organizacije pouka in drugih dejavnosti na šoli ter 
upoštevanja vseh preventivnih ukrepov.  
 
Lepo vas pozdravljam, 
mag. Jure Radišek, ravnatelj 
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