
 

 

 

 

OBVESTILO OB ZAČETKU POUKA 2020/2021  

Spoštovani starši, 

pred pričetkom novega šolskega leta podajamo nekaj osnovnih napotkov, ki se dotikajo zdravstveno 

higienskih ukrepov in omejitev, ki jih predpisujejo pristojni. V nadaljevanju podajamo še osnovne 

informacije v zvezi s pričetkom pouka. 

1. OBVESTILO – covid-19 

Obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem 
upoštevate naslednje: 

1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba 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 zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena 

okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal 
doma. 

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2  
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če 
je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega 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  
za težek potek bolezni.  

 

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 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. 

O S N O V N A  Š O L A  

V O D M A T  
 

L j u b l j a n a, P o t r č e v a  1  

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


2. PRIČETEK POUKA bo v torek, 1. septembra 2020. 

V šolo pridejo izključno zdravi otroci. 

V šolo vstopajo izključno učenci in zaposleni. 

 

3. PRVI ŠOLSKI DAN – SPREJEM ZA PRVOŠOLKE IN PRVOŠOLCE 

 1.a ob 9.15  

 1.b ob 10.30   

Starši bodočih prvošolcev ste več informaciji prejeli po elektronski pošti. 

 

4. PRVI ŠOLSKI DAN – PRIČETEK POUKA ZA UČENCE OD 2. DO 5. RAZREDA 

o jutranje varstvo poteka od 7.00 dalje (učenci izjemoma vstopajo skozi glavni vhod, od 2. 

9. 2020 dalje pa od 7.00 dalje pa učenci 1., 2. in 3. razreda uporabljajo vhod za 

prvošolce); 

o pričetek pouka ob 8.20; 

o učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine; 

o učenci se zberejo po razporedu: 

 

oddelek ura vhod 

2. a, 2. b 8.00 
za prvošolce 

3. a, 3. b 8.10 

4. a, 4. b 8.00 
glavni vhod 

5. a, 5. b 8.05 

 

Učenci pred vhodom v šolo upoštevajo varnostno razdaljo in počakajo razrednika, ki jih 

bo pospremil do matične učilnice. Starši v šolo ne vstopajo. 

 

o Prilagojen urnik za 1. šolski dan: 

 

ura 
pouka: 

2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 

1. SLJ SLJ SLJ MAT 
OS OS 

2. SLJ SLJ TJA ŠPO 

3. MAT ŠPO SPO SLJ MAT MAT 

4. ŠPO MAT MAT SPO SLJ SLJ 

 

 



ura 
pouka: 

5.a 5.b 

1. 

OS OS 

2. 

3. MAT NIT 

4. SLJ MAT 

5. NIT SLJ 

 

o Podaljšano bivanje oz. varstvo traja do 16.30. Če po otroka ne bodo prišli starši, naj 

otrok učitelju OPB odda izjavo s podpisom staršev, kdo bo prevzel otroka. Tudi otrok, ki 

bo domov odšel sam, naj ima pisno dovoljenje staršev. Učenci, ki so junija oddali prijavo 

na prehrano, bodo prvi šolski dan že prejeli naročene obroke. 

 

5. PRVI ŠOLSKI DAN – PRIČETEK POUKA ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA 

o učenci imajo s seboj maske (v skladu z navodili NIJZ priporočeno nošenje mask ob vstopu 

v šolo in izven matične učilnice oddelka); 

o pričetek pouka ob 8.20; 

o učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine; 

o učenci se zberejo pred glavnim vhodom v šolo po razporedu: 

 

oddelek ura 

6. a, 6. b 8.10 

7.-9. razred 8.15 

 

Učenci pred vhodom v šolo upoštevajo varnostno razdaljo in počakajo razrednika, ki jih 

bo pospremil do matične učilnice. 

 

o Prilagojen urnik za 1. šolski dan: 

 

ura 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 

1. 

OS OS OS OS OS OS OS OS 

2. 

3. MAT TJA SLJ-n BIO GEO ZGO FIZ 

4. TJA GEO MAT-n FIZ BIO SLJ 

5. SLJ NAR TJA-n GEO FIZ MAT 



 

Učenci, ki so junija oddali prijavo na prehrano, bodo prvi šolski dan že prejeli naročene obroke. 

 

6. PLAČEVANJE ZAPADLIH OBVEZNOSTI 

Starše prosimo, da poravnajo morebitne zapadle denarne obveznosti do šole. 

 

7. RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

Oddelek 
Matična 
učilnica 

Razrednik 

1.a 47 Monika Sarić, Greta Radanović 

1.b 46 Mateja Čeh, Greta Radanović 

2.a 50 Dragica Gartner 

2.b 49 Špela Červ 

3.a 48 Anita Ćordić 

3.b 69 Andreja Novak 

4.a 65 Jerneja Nardin 

4.b 68 Žiga Bokal 

5.a 66 Mojca Mlakar 

5.b 67 Tjaša Golobič Štucin 

6.a 82 Mihaela Kljun 

6.b 81 Maja Grohar 

7.a 10 Tomaž Oršič 

7.b 29 Milena Požun 

8.a 72 Majda Šebenik 

8.b 77 Alja Drašler 

9.a 83 Lucija Hočevar 

9.b 80 Matevž Sušnik 

 

 



8. TERMINI 1. RODITELJSKEGA SESTANKA 

oddelek razrednik datum ura učilnica 

1.a Polončič 
TO, 8. 9. 2020 

17.00 47 

1.b M. Čeh 17.15 46 

2.a Gartner 
SR, 9. 9. 2020 

17.00 50 

2.b Červ 17.15 49 

3.a Ćordić 
ČE, 10. 9. 2020 

17.00 48 

3.b A. Novak 17.15 69 

4.a Nardin 
PO, 14. 9. 2020 

17.00 65 

4.b Bokal 17.15 68 

5.a Mlakar 
TO, 15. 9. 2020 

17.00 66 

5.b Golobič Štucin 17.15 67 

6.a Kljun TO, 8. 9. 2020 17.30 82 

6.b Grohar SR, 9. 9. 2020 17.30 81 

7.a Oršič 
ČE, 17. 9. 2020 

17.00 84 

7.b Požun 17.15 29 

8.a Šebenik PO, 14. 9. 2020 17.30 72 

8.b Drašler TO, 15. 9. 2020 17.30 77 

9.a Hočevar 
SR, 16. 9. 2020 

17.00 83 

9.b Sušnik 17.15 80 

 

Roditeljski sestanki bodo potekali v šoli, zato vas prosimo, da uporabite masko. 

 

Zavedamo se, da bo šolsko leto zahtevno in bo potrebno veliko prilagajanja spreminjajočim se 

razmeram in preventivnim ukrepom. Na šoli se bomo vsi zaposleni trudili, da bomo upoštevali 

higienske ukrepe in skušali zagotoviti varno okolje. 

Želimo vam miren in zdrav vstop v novo šolsko leto. 

Mateja Petrič, ravnateljica, s sodelavci 

 


