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 Spoštovani starši, 

 

v skladu z Navodili MIZŠ ob ponovnem šolanju otrok prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja v šoli 

Vas obveščamo, da bodo učenke in učenci 4. in 5. razreda ponovno začeli obiskovati šolo v 

ponedeljek, 1. 6. 2020, v sredo 3.6.2020 pa še učenke in učenci 6., 7. in 8. razreda.  Šola je obvezna za 

vse učence, razen za tiste, ki jih je Svet za pediatrijo navedel kot izjeme. Zaradi preprečevanja širjenja 

korona virusne okužbe (COVID-19) bodo v šoli veljali posebni protokoli. 

Na OŠ Šmartno na Pohorju bomo sprejemali učence od 7.00 dalje. Učenci posameznega razreda bodo 

imeli pouk v svojih matičnih učilnicah. Učenci se po šoli ne bodo selili, med skupinami bodo prehajali 

le učitelji.  

V učilnici bodo klopi razporejene tako, da bomo upoštevali priporočljivo varnostno razdaljo med 

vsemi učenci v skupini (1,5 do 2 m). V šoli bodo učenci v šolskih copatih. Učenci morajo v šolo prvi 

šolski dan prinesti vse potrebne potrebščine v svoji šolski torbi. Prepovedana je izmenjava potrebščin 

med učenci, prav tako ne smejo nositi v šolo svojih igrač ali hrane. 

V šoli bomo zagotovili zajtrk, malica in kosilo. Prehrano bodo imeli v jedilnici šole vsak na določenem 

mestu. Ker bodo na zajtrk, malico in kosilo odhajali po skupinah, je potrebno zagotoviti ustrezno 

osebno varnostno razdaljo ter po vsaki skupini razkužiti mize in stole. Učenci si bodo redno umivali 

roke, skrbeli za pravilno higieno kašlja in imeli na voljo ustrezna razkužila. 

V ponedeljek, 1.6. 2020 (4. in 5. razred) in v sredo 3.6.2020 (6., 7. in 8. razred), morate ob prihodu 

otroka v šolo seboj prinesti tudi izpolnjeno izjavo, da je Vaš otrok zdrav. Učenkam in učencem 

starejšim od dvanajst let je priporočljivo da imajo maske ali zaščitne rute, šale… Staršem zadrževanje 

na šoli ni dovoljeno. 

Vsi učenci, ki se zaradi zdravstvenih težav, ne bodo mogli izobraževati v šoli, se bodo še naprej 

izobraževali na daljavo. Zdravstvena opravičenost izobraževanja na daljavo je samo z zdravniškim 

potrdilom izbranega pediatra.  

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s ponovnim šolanjem vašega otroka v šoli, se lahko obrnete na 

razredničarke in na ravnatelja. Vsa nadaljnja navodila vam bomo posredovali sproti.  

 

Lep pozdrav,                                                                                                                      Ravnatelj:                                                                                          

                                                                                                                                            Boris Sekol  
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