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Datum: 12. 2. 2021 

 

Obvestilo pred ponovnim odprtjem šole za učence od 4. do 9. razreda 

 

V skladu z odlokom, ki ga je sprejela Vlada RS, bomo v ponedeljek, 15. februarja, lahko odprli 

šolo tudi za učence od 4. do 9. razreda.  

Delavci šole se tako kot učenci veselimo ponovnega snidenja. Na šoli že potekajo intenzivne 

priprave na sprejem. Zavedamo se, da bo način življenja in dela v šoli kljub veselju ob vračanju v 

šolske klopi drugačen od tistega, ki smo ga bili vajeni pred epidemijo.  

Vsem nam, predvsem pa otrokom, bo nova šolska situacija zagotovo predstavljala velik izziv. Da 

bo delo čim bolj gladko steklo, smo za vas pripravili nekaj navodil in informacij. 

 

INFORMACIJE O ŠOLSKEM PREVOZU 

 Šolski avtobusi bodo vozili po običajnem voznem redu. 

 Učenci, ki se bodo v šolo in iz šole vozili s šolskim avtobusom, morajo upoštevati 

navodila voznika.  

 Ves čas prevoza nosijo masko (zaščito), ki prekrije nos in usta (higienska 

priporočila NIJZ).  

 Poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo.  

 Med nošenjem se maske ne dotikajo.  

 Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu. 

 Po končanem pouku učenci takoj odidejo domov. Za vozače bodo pripravljene dežurne 

učilnice. 
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PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ NJE 

 Učenci si ob vstopu v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel), 

vstopajo v šolo posamezno (kolona) v razdalji 1,5 metra, razkužijo roke oz. si 

jih umijejo ob vstopu v učilnico.  

 Učenci pešci v šolo pridejo od 7.45 do 7.55. V stavbo šole vstopajo brez 

spremstva staršev ter v skladu z navodili odidejo do garderob in učilnic. Učenci, 

ki obiskujejo jutranje varstvo ali vozači, pridejo do učilnic brez spremstva 

staršev. 

 Učenci bodo uporabljali iste garderobne omarice, kot so jih že pred prekinitvijo 

pouka v šoli.   

 Ne pozabite na šolske copate, nekateri učenci so jih pustili v šoli. Preverite! 

 Učenci, ki po končanem pouku odidejo domov (avtobus, peš,…), samostojno 

zapustijo stavbo šole.  

 

VARSTVO VOZAČEV 

Varstvo vozačev pred in po pouku bo organizirano v matičnih učilnicah.  

 

POUK 

 Učenci po prihodu v šolo takoj odidejo v svoje matične učilnice (mehurček). 

 Pouk se bo v ponedeljek, 15. 2. 2021, začel ob 8. uri z razredno uro.  

 Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se bodo v naslednjem tednu še naprej 

izvajali na daljavo. Dodatne informacije boste dobili pri učiteljih in v 

spletnih učilnicah posameznih predmetov. 

 Prvi šolski dan učenci prinesejo šolske potrebščine za predmete, ki jih imajo 

na ponedeljkovem urniku.  
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OPB 4. in 5. razred 

Ob ponovni vrnitvi vseh učencev v šole bivanje v OPB za učence 4. in 5. razreda NE BO 

organizirano, razen za NUJNE primere, ki jih starši ne morete drugače rešiti, in to najdlje do 14.15. 

V šoli moramo zagotoviti izvajanje dela z učenci v stalnih skupinah (mehurčkih), med katerimi ne 

sme prihajati do mešanja ali pa se to lahko zgodi le izjemoma; to se bo neobhodno dogajalo v OPB, 

saj bomo zaradi premajhnega števila strokovnega kadra primorani združevati učence različnih 

oddelkov (v tem primeru morajo učenci obvezno nadeti maske). 

Zato vas naprošamo, da svojega otroka prijavite v OPB le, če res ne gre drugače, in se vam 

obenem zahvaljujemo za razumevanje in pomoč. 

Zaradi priprave kosil in ostale organizacije boste starši otrok četrtega in petega razreda na 

elektronske naslove še danes prejeli povezavo do kratke ankete. Prosimo vas, da anketni vprašalnik 

izpolnite najkasneje do sobote, 13. 2. 2021, do 14. ure. 

Opomba: Za učence 1.-3. razreda organizacija OPB ostane nespremenjena. 

 

ŠOLSKA PREHRANA 

 Za pripravo šolske prehrane bomo upoštevali prijave, ki veljajo od začetka šolskega leta. 

Zajtrk, malico in kosilo bodo imeli učenci v razredu. 

 Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi. 

 Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja oz. vodi učitelj. 

 VSE SPREMEMBE (ODJAVE KOSIL, …) SPOROČITE V RAČUNOVODSTVO ŠE 

DANES ALI NAJKASNEJE V SOBOTO, 13. 2. 2021, DO 14. URE. Sporočila 

sprejemamo na telefonski številki 018900166 in na elektronski naslov os.smartno-

odjava@guest.arnes.si. 

 

 

 

http://www.os-smartnolitija.si/
mailto:os.smartno-odjava@guest.arnes.si
mailto:os.smartno-odjava@guest.arnes.si


 

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO 

Pungrt 9            

1275 Šmartno pri Litiji                                              

 
 
 

018900160 

018987757  

os.smartno-litija@guest.arnes.si                                                               

 

 

 www.os-smartnolitija.si 

OSTALE INFORMACIJE  

 Učenci posameznega oddelka bodo v svojih matičnih učilnicah.  

 Učenci bodo ves čas potrebovali zaščitne maske, razen v matični učilnici.   

 V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni. 

 Govorilne ure, roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja s starši bodo še naprej 

potekale na daljavo s pomočjo e-pošte, telefona ali video povezave. 

 

OD STARŠEV PRIČAKUJEMO, da: 

 upoštevate navodila šole in medicinske stroke; 

 se doma z otrokom pogovorite o novih razmerah in o upoštevanju navodil, ki bodo 

veljala v šoli, 

 BODO V ŠOLO PRIHAJALI SAMO ZDRAVI OTROCI, BREZ KAKRŠNIH KOLI 

BOLEZENSKIH ZNAKOV. V primeru, da učenec zboli v šoli, učitelj obvesti starše in 

ga napoti domov, 

 če je pri učencu potrjena okužba s kovid 19, starši o tem takoj obvestite razrednika.  

 

Za konec:  

Zahvaljujemo se vam za konstruktivno sodelovanje pri izvajanju pouka na daljavo. Zavedamo se, 

da bo zaradi tako dolge prekinitve pouka v živo v šoli potreben čas, da se otroci zopet vrnejo v 

običajno šolsko rutino. Zato bo v naslednjem obdobju velik del časa v šoli namenjen temu 

področju.  

Medicinska stroka odsvetuje druženje učencev med različnimi skupinami. V šoli bodo veljala 

določena pravila in omejitve, ki pa so jih učenci delno navajeni že iz jesenskega časa. Vseeno vas 

prosimo, da se doma s svojim otrokom pogovorite in ga tako pripravite na ponoven vstop v šolo. 

V upanju, da bomo vsi ostali zdravi vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanja z učenci v šoli! 

Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof. 

http://www.os-smartnolitija.si/
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Dodatek: 

POVZETEK SPLOŠNIH HIGIENSKIH UKREPOV 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih 

rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

 vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega 

prenosa,  

 redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s 

tem v preprečevanje kontaktnega prenosa. Roke vedno smatramo kot 

kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju, 

 ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami, 

 upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 metra, 

 upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo 

usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). 

Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo 

roke z milom ter vodo. 

 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe 

in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 

posameznik. 
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