
Dragi učenci, spoštovani starši in skrbniki! 

Poletne počitnice se počasi zaključujejo in šolsko leto 2021/22 je pred vrati. Vsak začetek je priložnost, 

da se pogumno odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. Zato je prav, da v novo 

šolsko leto zakorakamo z zanosom, s pričakovanji, polni upanja in načrtov, neglede na vse negativne in 

nespodbudne vesti ter napovedi v zvezi s potekom epidemije. Zase in drug za drugega si zaželimo, da 

bi bili uspešni, zadovoljni in da bi se dobro počutili. Vse to ne pride samo od sebe, ampak le s 

sodelovanjem, medsebojnim razumevanjem in strpnostjo.  

Novo šolsko leto je nadaljevanje tistega, kar smo gradili v preteklosti in kar si želimo za prihodnost. 

Zato, dragi starši, spodbujajte svoje otroke, predvsem pa jim bodite vzor. Ne počnite stvari namesto 

njih, saj jih s tem prikrajšate za možnost učenja iz lastnih izkušenj. V kolikor vas bodo potrebovali jim 

stojte ob strani. Pustite jim, da so vedoželjni, predvsem pa jim dovolite, da so otroci. Ste izjemno 

pomembni in hkrati podporni člen v verigi vseh nas. Samo skupaj z vami nam lahko uspe pri otrocih 

zgraditi tisto najboljše, kar vsak otrok nosi v sebi – svoje talente in potenciale. Tako vas vabim na našo 

skupno pot sodelovanja in podpore. 

Z zavedanjem, da vstopamo v tretje šolsko leto, ki je zaznamovano z epidemijo koronavirusa, želimo 

poudariti, da si vsi zaposleni na šoli prizadevamo za ohranitev pouka v šolskih prostorih s čim manj 

zdravstvenimi izzivi. Verjamemo, da je to tudi vaša večinska želja, zato bo tudi v prihodnje naša skupna 

naloga, da ohranjamo varno in zdravo učno/delovno okolje, s skrbjo za lastno zdravje in zdravje drugih, 

z doslednim upoštevanjem veljavnih ukrepov in z vzajemnim zaupanjem.  Da bo začetek v teh razmerah 

čim lažji, smo za vas pripravili nekaj najpomembnejših informacij.  

Večino ukrepov in prilagoditev, ki jih bomo izvajali za varovanje zdravja otrok in omejevanje širjenja 

virusa, že poznate, saj smo jih izvajali že preteklo šolsko leto. V nadaljevanju vam podajamo osnovne 

informacije o organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na naši šoli v trenutnih 

epidemioloških razmerah. V primeru poslabšanja razmer vas bomo o morebitnih spremembah 

pravočasno obvestili. Prosimo vas, da se o spodnjih informacijah pogovorite s svojim otrokom še pred 

prvim šolskim dnevom. 

 

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA 

 Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole se po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdravi učenci 

- apel na vas starše, da se tega resnično držite, saj bomo le tako lahko zagotovili zdravo in varno 

učno okolje. Vsako odstopanje od tega lahko pomeni tveganje za okužbo in morebiten prehod 

celotnega oddelka/razreda v karanteno.  

 Učenci si bodo večkrat dnevno umivali roke z milom in jih po želji razkužili. Opozarjali in pazili bomo 

na higieno kašlja.  

 Učilnice bomo večkrat na dan intenzivno zračili. Učenci naj bodo zato ustrezno oblečeni, ker bo v 

učilnici občasno nekoliko hladneje. 

 Vsi učenci uporabljajo maske v skupnih prostorih šole (npr. hodniki, sanitarije, garderobe, ob 

vstopu v jedilnico …). Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo maske ves čas pouka, razen pri pouku 

ŠPO. Zaposleni in zunanji obiskovalci uporabljajo zaščitno masko v vseh prostorih šole. 

 Učenci od 7. do 9. razreda izvajajo samotestiranje na okužbo s koronavirusom prostovoljno in 

doma, enkrat tedensko. Teste prevzamete starši v lekarni z zdravstveno kartico otroka. (natančnih 

navodil v zvezi s tem še žal nimamo). 

 

https://www.nijz.si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2


PRIHODI V ŠOLO IN ODHODI 

 Na osnovi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju je v 

veljavi pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), ki ga morajo izpolnjevati osebe, ki 

vstopajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. Ta pogoj za otroke oz. 

učence ne velja, za starše, vse zunanje obiskovalce in zaposlene pa pogoj PCT velja. Izjemo v Odloku 

prestavlja zgolj krajši vsakodnevni prihod in odhod staršev učencev od 1. do 3. razreda in PŠ dr. 

Janka Šlebingerja.  

 Ob prihodu v šolo se učenci zbirajo na zunanjih površinah šole, na tako imenovanih zbirnih točkah. 

Ob slabšem vremenu oz. zimskih temperaturah se bodo učenci zbirali v matičnih oddelkih, kjer 

bodo počakali na pričetek pouka. Iz tega razloga apeliramo na vse, da učenci prihajajo v šolo 10 

min pred pričetkom pouka, v kolikor je to le mogoče. 

 Učenci v šolske prostore vstopajo in izstopajo sami (za učence 1. razreda bomo to uvedli postopno 

v mesecu septembru, o načinu vas bomo obvestili na skupnem roditeljskem sestanku). Skupaj si 

prizadevajmo, da bodo otroci čim bolj samostojni, hkrati pa želimo zmanjšati število stikov različnih 

oseb znotraj šolskega prostora. Starši oz. njihovi spremljevalci boste otroka pospremili do vhoda v 

šolo. V šoli bodo dežurni učitelji in informatorji, ki bodo po potrebi pomagali učencem, da se bodo 

lažje znašli. 

 Ob šoli v skladu s terminskim planom lepo napreduje izgradnja naše nove večnamenske športne 

dvorane. Še zmeraj je okrog šole veliko gradbišče, zato prosimo, da ste pozorni tudi na to dejstvo 

in da otroke opozorite na varno gibanje okrog gradbišča. 

 

IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

Šola bo v celoti izvajala tako obvezni in razširjeni program po posodobljenem modelu B. To pomeni, da 

bomo v šoli poleg pouka rednih predmetov izvajali tudi celoten pouk obveznih in neobveznih izbirnih 

predmetov, dodatni in dopolnilni pouk, dodatno strokovno pomoč ter dneve dejavnosti, jutranje 

varstvo in podaljšano bivanje. V omejenem obsegu in spremenjeni obliki bomo izvajali tudi interesne 

dejavnosti. Celotni program bomo v največji možni meri izvajali v t. i. oddelčnih mehurčkih v matičnih 

učilnicah, pri določenih urah pa tudi v manjših učnih skupinah in v specializiranih učilnicah, ob 

upoštevanju priporočil za omejevanje širjenja virusa.  

V uvajalnem obdobju bomo več časa namenili ponovnemu vzpostavljanju šolskih rutin, predstavitvi 

veljavnim zdravstvenim ukrepom za preprečitev z okužbo s koronavirusom, preverjanju in utrjevanju 

znanja, duševnemu zdravju in vzpodbujanju gibalnim spretnostim. 

Na osnovi izgradnje večnamenske športne dvorane in nezmožnosti uporabe velike telovadnice, bo tudi 

v tem šolskem letu izvajanje pouka športa prilagojeno. Dokler bodo vremenske razmere dopuščale in 

bodo ugodne, se bo večinsko izvajal pouk športa na igriščih zunaj oz. na zunanjih površinah. V notranjih 

prostorih se pa bo izvajal v mali telovadnici, avli šole, delno v oddelkih in v telovadnici Partizan. S 

pilotnim uvajanjem rekreativnega odmora, bomo v tem šolskem letu dodatno pozornost posvečali 

gibalno-sprostitvenim dejavnostim učencev in zaposlenih.    

Podaljšano bivanje bomo izvajali za vse prijavljene učence od konca pouka in najdlje do 16.30. Ob 

koncu preteklega šolskega leta žal nismo bili uspešni z elektronskimi prijavami na OPB. Iz tega razloga 

boste starši tudi letošnje šolsko leto prejeli natisnjene prijavnice. Prevzem otrok pred šolo bo potekal 

na podoben način kot v preteklem šolskem letu – s posredovanjem informacije o prihodu informatorju 

šole, le-ta pa po objavah obvesti otroka, da ste prišli ponj. 

https://www.gov.si/novice/2021-08-23-odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu-75554/
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Modeli%20in%20priporocila_2021_22/


PREHRANA 

Starši ste otroka na šolsko prehrano prijavili ob zaključku preteklega šolskega leta. Pogodbe v zvezi s 

tem še prejmete v podpis. Učenci bodo malicali v oddelkih, kosili pa v jedilnici šole po določenem 

razporedu. Učenci v šolo ne prinašajo svoje hrane - razen v izjemnih primerih, kjer gre za zdravstveni 

in opravičljiv razlog. Vse spremembe prehrane sporočite pravočasno v tajništvo šole. Posebnosti in 

diete sporočite organizatorki prehrani. Kartice za beleženje prevzema obroka naj otroci redno nosijo s 

seboj. 

RODITELJSKI SESTANKI in POGOVORNE URE 

Roditeljske sestanke in pogovorne ure bomo izvajali v prostorih šole, po predhodno posredovanih 

vabilih in ob upoštevanju veljavnih ukrepov (zaščitne maske, razkuževanje, PCT pogoj in en starš na 

otroka). 

 

Dodatne informacije o načrtovanem novem šolskem letu boste prejeli na oddelčnih roditeljskih 

sestankih v mesecu septembru, spletni strani šole in z obvestili. 

Vsem skupaj želimo varen, uspešen in predvsem zdrav pričetek novega šolskega leta. 

 

Ravnatelj Dejan Kokol in zaposleni na OŠ Gornja Radgona 

                                                                                                                        

   


