
 

 

OSNOVNE INFORMACIJE ZA ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 

Spoštovani starši! 

Na začetku šolskega leta 2021/22 vas  lepo pozdravljamo z željo, da bi bilo šolsko 
leto kljub prilagojeni organizaciji pouka v razmerah covid-19 uspešno in mirno  
tako za vašega otroka kot tudi za vas in nas. Kot javni zavod smo dolžni spoštovati 
vse odloke vlade RS, s katerimi se lahko zagotavlja pouk v šoli. Tako začenjamo 
šolsko leto po t.i. modelu B, ki je opredeljen v publikaciji Šolsko leto 2021/22 v 
RS v razmerah, povezanih s  covidom-19, kar pomeni, da se vsi učenci 
izobražujejo na šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na preventivne 
ukrepe in priporočila NIJZ. 

1. V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni, ostali le po potrebi in 
predhodni najavi ter pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani). 

2. Za učence od 1. do 5. razreda je obvezna uporaba maske v skupnih 

prostorih,  za učence od 6. do 9. razreda pa  tudi med poukom v razredu. 

Izjema je le pouk športa.  

3. Učence-vozače od 2. do 9. razreda pričakujemo v šoli skladno z voznim 
redom avtobusov, ki  bo objavljen na šolski spletni strani. Linijski prevoz se 
izvaja po osnovnih priporočilih NIJZ . 

4. Učenci iz Pivke  naj prihajajo v šolo 5 minut pred pričetkom pouka, ki se 
prične ob 8.15 oz. 7.30, če imajo na urniku preduro.  

5. Učenci od 1. do 3. razreda prihajajo oz. odhajajo  skozi stranska vrata 
(zasilni izhod) na spodnjem hodniku, nasproti vhoda za predmetno 
stopnjo, kjer vstopajo v šolo vsi  ostali učenci.  

6. Ob prihodu v šolo si učenci:  
 razkužijo roke, 
 se preobujejo v copate, čevlje odnesejo pred učilnico/ v garderobo, 
 gredo v svojo matično učilnico in si umijejo roke. 

 
oddelek razrednik učilnica  - sp. hodnik RS 

1. a Špela Korent 1 

1. b Kristina Vatovec 2 

2. a Lucija Škvarča 3 

2. b Sabina Kernel 4 

3. a Slavka Glažar 5 

                        5.c Bruno Šincek pri knjižnici 

oddelek razrednik učilnica  - zg. hodnik RS 



3. b Erika Jug 1 

4.a Mateja Penko 3 

4.b Marinka Česnik 2 

5.a Petra Bergoč 5 

5.b Nadja Černetič 4 

 

oddelek razrednik učilnica   

6.a Tanja Stavanja TJA 1 

6.b Tanja Marušič SLJ 1 

7.a Patricija Krebelj SLJ 2 

7.b Petra Marc MAT 2 

8.a Kim Valentinčič ZGO 

8.b Jana Špilar Dodič GOS 

8.c Polonca Šeško BIO 

9.a Eva Šuštaršič TJA 2 

9.b Damjana Morel MAT 1 

Dogajanje v razredih pred poukom nadzoruje dežurni učitelj.   

7. Pouk se pretežno izvaja v matični učilnici. Učenci bodo prehajajo v 
specialne učilnice le v spremstvu učiteljev. Tudi med odmori in v času 
malice se učenci  zadržujejo v matičnih učilnicah.  

8. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov, 

pri učnih skupinah in interesnih dejavnostih bo sedežni red  določen tako, 

da sedijo učenci istega oddelka skupaj. V tem primeru je obvezna 

uporaba mask za vse učence (tudi za učence 4. in 5. razreda). 

9. Jutranje varstvo  za prvošolce je od 5.45 do 8.10 v matični učilnici. 
10. Podaljšano bivanje  poteka v matičnih učilnicah. V primeru združevanja 

učencev več oddelkov nosijo učenci maske in vzdržujejo medosebno 

razdaljo. Učenci 4. in 5. razredov naj bodo v podaljšanem bivanju le, če 

ga nujno potrebujejo. 

Za prevzem otroka pozvonite ob vhodu za  učence od 1. do 3. razreda. 

11. Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom 
dežurnih učiteljev. Za eno mizo sedijo učenci istega oddelka.  Urnik je še 
v izdelavi, zato prosimo za strpnost v prvih tednih septembra. Objavljen 
bo na šolski spletni strani.  



12. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med 
seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. 

13. Načrtovane dneve dejavnosti, ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli po 
LDN, odvisno od razmer na  destinacijah  in v skladu s priporočili NIJZ. 

14. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob 
upoštevanju vseh navodil in priporočil NIJZ. 

15. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo preko aplikacije 
Zoom, izjemoma tudi v šoli ob pogoju PCT.  

16. Prostore bomo večkrat dnevno zračili, zato naj bodo učenci ustrezno 
oblečeni. 

17. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da učenec kaže znake 
okužbe dihal, o tem takoj obvesti starše oziroma skrbnike, ki morajo 
učenca prevzeti čim prej. V primeru potrjene okužbe šola ravna v skladu 
s priporočili in navodili območne enote NIJZ. 

18. Za učence 7., 8. in 9. razreda je predvideno tudi brezplačno 
samotestiranje učencev, ki naj bi se izvajalo enkrat tedensko v enakih 
presledkih na domu. Teste bodo učenci pridobili v lekarni ob predložitvi 
kartice zdravstvenega zavarovanja. O podrobnostih vas bomo seznanili, 
ko bo znanega še kaj več.  

Predvidene ukrepe in protokole bomo po potrebi in v skladu s priporočili NIJZ 
nadgrajevali in vas o njih sproti seznanjali. 

Obdobje, ki je pred nami, je zelo zahtevno. Vsi si gotovo želimo, da bi pouk 
potekal v šoli skozi celo leto, zato prosimo, da z razumevanjem sprejmete 
omejitve in ukrepe, ki smo jih dolžni upoštevati. 

Naj bo šolsko leto, ki je pred nami, uspešno in čimbolj zdravo! 

                                                      kolektiv OŠ Pivka 

 

 


