Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so v
sodelovanju s predstavniki ravnateljskih združenj, Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ)
in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pripravili in uskladili
priporočila, navodila in usmeritve za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v
šolskem letu 2020/21, ki bo potekalo po enem od 4 modelov (A, B, C in D).
NOVO ŠOLSKO LETO 2020-2021 PRIČENJAMO PO VELJAVNEM MODELU B-OŠ

V šolske klopi naj se 1. 9. 2020 vrnejo le zdravi učenci. Prosimo, da pri tem upoštevate
naslednje:
1. V zadnjih 14 dneh učenec ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba
s SARS-Cov-2.
2. Učencu ni bila odrejena karantena (oz. da dosledno spoštujete odločbe o
karanteni).
3. Učencu v zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila
samoizolacije.
4. Če se bodo pri vašem otroku pojavili simptomi okužbe ali bo potrjena okužba s
SARS-Cov-2 pri osebi, ki z vami biva v istem gospodinjstvu, naj otrok ostane
doma in omeji stike z drugimi ljudmi.
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.
Ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v B modelu:
✓ učenci, ki za prihod v šolo uporabljajo šolski prevoz, morajo dosledno upoštevati
navodila prevoznika;

✓ Še vedno vas prosimo, naj učenci, ki so bližje šoli, pridejo v šolo peš ali s
kolesom – pri šoli imamo novo kolesarnico.
✓ V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci – starši se morate držati tega
pomembnega dogovora.
✓ Vstop v šolo je dovoljen samo učencem in zaposlenim. NIJZ prvi teden šole
za vse učence v skupnih prostorih priporoča uporabo mask.
✓ Ostali gostje lahko vstopajo le po predhodnem dogovoru in predhodni najavi pri
delavcih zavoda in v tajništvu šole, v skladu s priporočili NIJZ – obvezna nošnja
maske.
✓ V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence med poukom ni
potrebna uporaba mask.
✓ Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni
zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO,
oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih
prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci
skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.
✓ Roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo delno v šoli /dogovor glede na
epidemiološko sliko in ob zagotavljanju varnostnih pogojev/ ter na daljavo
oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek video-povezav.
Izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh
higienskih ukrepov.
✓ Učenci bodo imeli pouk večinoma v eni učilnici, razen v primeru specializiranih
učilnic. Pouk športa bomo v maksimalni možni meri izvajali izven šole.
✓ Dneve dejavnosti bomo izvajali v največji meri v šoli ali okolici šole. Načrtujemo
tudi interdisciplinarne ekskurzije in jih bomo izpeljali, če bodo pogoji to
dopuščali.
✓ Ker lani nismo mogli izvesti kolesarskih izpitov v 5. razredih, bomo to izpeljali v
mesecu septembru, da se bodo učenci lahko v lepem vremenu v šolo vozili s
kolesom.
✓ Načrtovan program se bomo potrudili v celoti izpeljati. Seveda pa se bomo
morali prilagajati situaciji v državi, če bo ta neugodna z vidika covid-19.
Za zdravje vseh nas se moramo držati navodil in usmeritev, ki nam jih
posredujejo pristojne institucije.
Naj bo šolsko leto, ki je pred nami, polno novih znanj in izkušenj.
Vsi zaposleni OŠ Gorica

