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Spoštovani učenci/ke in starši! 

Po navodilih Ministrstva za šolstvo in šport se bodo v šolske klopi 1. junija 2020 vrnili učenci 4. 
in 5. razreda. 3. junija 2020 pa se bodo vrnili še učenci 6., 7. in 8. razreda. 

V šolski objekt bodo vstopili samo učenci in zaposleni, ostali obiskovalci le po potrebi po 
predhodni telefonski najavi in z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (higiena rok, kašlja…). 
Starši svoje otroke pospremijo samo do glavnega vhoda šole, naprej starši ali ostali spremljevalci 
NE VSTOPAJO!  Govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali 
preko računalniške povezave. 

POUK NAJ OBISKUJEJO LE ZDRAVI UČENCI (BREZ ZNAKOV AKUTNE OKUŽBE 
DIHAL). Ob ponovnem vstopu v šolo učenci prinesejo podpisano izjavo staršev – Izjava staršev 
pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. Otrok, ki bo 
prišel brez spremstva staršev, naj ima izjavo pripravljeno, da jo odda dežurni osebi pred vhodom 
v šolo. 

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene 
omejitve, je otroku odsvetovana vrnitev v šolo. Starši naj se o tem posvetujejo z izbranim osebnim 
zdravnikom specialistom pediatrije ali specialistom družinske medicine. 

Učencem je za prihod do šole priporočena peš hoja, če živijo v bližini šole in je pot varna (ima 
pločnik). Priporočen je tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). 
Učencem predmetne stopnje je priporočeno kolesarjenje do šole (obvezno s čelado), če imajo 
opravljen kolesarski izpit.  

Šola bo do 7.20 ure zaprta, razen za učence jutranjega varstva (učenci, ki so v jutranje varstvo 
prijavljeni) in jih bo sprejel učitelj skupine jutranjega varstva, in za učence, ki bodo prišli s 
prvim avtobusom. Ostali učenci bodo od 7.20 do 8.20 ure v medsebojni razdalji 1,5 m do 2 m 
posamično vstopali v šolo. 

 Po 8.20 uri bo vhod v šolo zaklenjen. 

Na vhodu bodo razkužila za roke, v vseh učilnicah, pri umivalnikih v sanitarijah, v jedilnici … bodo 
umivalniki opremljeni z milom, brisačkami za enkratno uporabo in razkužilom za roke. 

V učilnicah bodo sedeži imensko označeni. 

Učenci s seboj prinesejo šolske potrebščine, vodo v plastenkah, dodatna oblačila, saj se bo 
prostore veliko zračilo. Od 1. 6. 2020 maske ne bodo obvezne, so pa priporočene. 

Učencem bodo v šoli zagotovljeni obroki prehrane, na katere so naročeni (dopoldanska malica in 
kosilo). Popoldanske malice ne bo. Dopoldansko malico bodo vsi učenci zaužili v razredu. Celotna 
malica bo razdeljena eno porcijsko – zaščitena s folijo, tako da v razredih razen razdelitve ni potrebnih 
dodatnih dejavnosti (npr. mazanja namaza na kruh). Priporočeno je, naj bodo jedilniki enostavnejši. 

V jedilnici bo postreženo kosilo v več izmenah učnih skupin z upoštevanjem vseh varovalnih ukrepov 
(higiena rok, varnostna razdalja med čakajočimi. 

Po končanem pouku učenci prve triade iz šole izstopajo posamično, pri tem stalno ohranjajo 1,5 do 2 
metrsko medosebno razdaljo. Odhajali bodo s starši ali s skrbniki, ki bodo učence počakali pred 
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vhodom šole, v naslednjih terminih po predhodnem dogovoru z učiteljem, ki jih bo pripeljal do vhoda 
šole ob: 

 13.25 uri 
 14.00 uri 
 15.00 uri 

Prosimo vas, da v beležko vpišete ob kateri uri boste prišli po svojega otroka, oziroma na kateri 
avtobus naj pošljemo vašega otroka!!! 

Podaljšano bivanje se bo izvajalo do 15.30 ure. Dežurnega varstva do 16.45 ne bo. 

V kolikor starši ne boste prišli po svoje otroke, bodo imeli organiziran šolski prevoz po pouku oz. 
podaljšanemu bivanju ob 15.30 uri. 

Vozni red šolskega avtobusa in kombija pred poukom in po pouku ter po podaljšanemu bivanju 
je objavljen na spletni strani OŠ Livada. Od 1. junija bo vozni red – prihod v šolo – enak kot 
pred začetkom epidemije. 

Veselimo se ponovnega povratka učencev v šolo. 

                                                                                                         Ravnatelj 

                                                                                                     Goran Popović 

 

 


