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 Ravne na Koroškem,  28. 8. 2020  
 
 

 
OBVESTILO OB PRIČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA  

 
 

 

Spoštovani starši in skrbniki, 

 

po zasluženih počitnicah s 1. septembrom vstopamo v novo šolsko leto. Veselimo se, da trenutna 

epidemiološka slika za osnovne šole dopušča aktiviranje modela B, ki omogoča, da se v šolo vrnejo 

vsi učenci od 1. do 9. razreda, vendar z doslednim upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja 

okužbe SARS- CoV- 2.  

 

Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli in kakovostno 

organizirali potek dela, vas pozivamo, da v šolo pošiljate samo zdrave otroke. Prosimo, da pri tem 

upoštevate navodila, ki jih prilagamo temu obvestilu.  

 

Le z odgovornim ravnanjem, upoštevanjem in izvajanjem vseh higienskih priporočil in ostalih 

ukrepov nam bo uspelo zagotoviti varno, umirjeno in prijetno učno okolje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

POTEK PRVEGA ŠOLSKEGA DNE  

 

Šolsko leto 2020/2021 se prične v TOREK, 1. SEPTEMBRA 2020. 

Učenci pridejo v šolo po naslednjem razporedu: 

2. razredi – ob 8.20 

3. razredi  – ob 8.15  

  *Razrednika počakajo  na varnostni razdalji na parkirišču pri vhodu za prvošolčke. 

4. razredi – ob 8.25 

5. razredi – ob 8.20 

6. razredi – ob 8.15 

  *Razrednika počakajo  na varnostni razdalji pred glavnim vhodom. 

7. razredi – ob 8.25 

8. razredi – ob 8.20 

9. razredi – ob 8.15  

  *Razrednika počakajo  na varnostni razdalji pri stranskem vhodu – telovadnica. 

 

 

Učenci vozači od 2. do 4. razreda imajo varstvo v gospodinjski učilnici. Na parkirišču pred vhodom 

za prve razrede (pri kuhinji) počakajo, da jih sprejme učitelj. 

Učenci vozači  od 5. do 7. razreda imajo varstvo v tehniški učilnici. Učitelja počakajo pri stranskem 

vhodu – telovadnica. 

Učenci tretje triade oz. učenci, ki so starejši od 12 let, v šolo vstopajo z masko, ki je obvezna 

na hodniku in v jedilnici.  

 

Prvi dve uri bomo imeli razredni uri in nato pouk po urniku. 

 

Učenci 2. in 3. razreda  prinesejo s seboj zvezke po urniku, pisala in copate, ker bodo uporabljali 

garderobo. 

Učenci od 4. do 9. razreda prinesejo v šolo delovne zvezke in zvezke po urniku ter pisala.  Na 

začetku garderobnih omaric še ne bodo uporabljali in se ne preobuvajo.  

 

Urniki bodo na spletni strani šole objavljeni 31. avgustu 2020.  

V podaljšanem bivanju lahko ostanejo učenci od 2. do vključno 5. razreda, ki so vanj prijavljeni.  

 

1. septembra bodo vsi učenci od 2. do 9. razreda dobili malico, prijavljeni pa tudi kosilo.  

 

Starši. vas pa vljudno prosimo, da ne vstopate v šolo. Ko pridete po svojega otroka, lahko 

učitelja podaljšanega bivanja pokličete na službena telefona:  

041 276060,  031 542 068. 

Zaposleni bomo poskrbeli, da se bodo vaši otroci v šoli počutili varno.  

 



  

OBVESITLO NIJZ STARŠEM PRED PRIČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA  

 

Spoštovani starši,  

Poskrbite, da v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate 

naslednje:  
1. Otrok v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

 

2. Otroku ni bila odrejena karantena. 

 

3. V zadnjih 14 dneh vam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.  

 

4. Če se bodo pri vašem otroku pojavili spodaj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba  

s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z njim biva v istem gospodinjstvu, naj otrok ostane doma. 
 
Če vaš otrok zboli in ima spodaj navedene znake/simptome ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2  

pri osebi, ki z njim biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če 

je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite njegovega izbranega ali dežurnega zdravnika.  

 

V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja 

navodila prejeli od epidemiološke službe. 

 

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami  

s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi, 

potek bolezni je pri njih težji. 

 

 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 

dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, 

utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri 

približno 80 % okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, 

tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s 

pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, 

imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali 

izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se 

med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja 

do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki 

dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna 

navodila za preprečevanje okužbe in več informacij najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 

 

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja 

okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom. 
  

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

