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UČENCI
Najprej natančno preberite seznam zdravstvenih omejitev, ki smo vam jih že
poslali in se predhodno obvezno posvetujte s pediatrom. V kolikor bo pediater
menil, da je prihod v šolo varen, mora imeti otrok pred vstopom v šolo prvi dan
pouka s seboj podpisano izjavo staršev. Če izjave otrok ne bo imel, ga ne smemo
spustiti v prostore šole.

NAVODILA ZA PRIHOD V ŠOLO
Starši, ki sami vozijo otroke v šolo, jih pripeljejo 7.50 in počakajo pred šolo na razdalji 2 m – na Cankarjevem
trgu.
Prihod s kombijem: šofer pred vstopom otroku izmeri telesno temperaturo:
-

povišana telesna temperatura – otrok ne vstopi v kombi, starši ga odpeljejo domov;
normalna telesna temperatura – otrok vstopi v kombi. V kombiju je obvezna uporaba maske ne
glede na starost otroka. Vstop v kombi brez maske ni mogoč. Učenci morajo imeti nujno tudi
vrečko/škatlico, kamor bodo shranili masko do odhoda domov.
Otroke bo delavec šole sprejel na klančini pred šolo, kjer jim bo pred vstopom izmeril telesno temperaturo:
-

Povišana telesna temperatura – otrok ne vstopi v šolo, starši ga odpeljejo domov oz. v spremstvu
delavca šole počaka, da ga pridejo iskat starši.
- Normalna telesna temperatura – otrok vstopi v predprostor, kjer se preobuje (učenci copate nosijo
s seboj v vrečkah za copate) in si razkuži roke.
Učenec čevlje in zgornja oblačila odnese v garderobno omarico in si v razredu ponovno razkuži roke.

NAVODILA MED POUKOM
Učenci naj vsak dan pridejo oblečeni v sveže spodnje perilo in zgornja oblačila, jakne oz. jopice so lahko
iste.
Prvi dan s seboj prinesejo vse šolske potrebščine, ki jih bodo v času pouka imeli ves čas neposredno poleg
svoje mize in jih ne bodo shranjevali v omarice/predale.
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Prav tako prvi dan prinesejo dodatna oblačila (npr. zgornji del trenirke ali jopico), saj bodo učilnice zaradi
stalnega zračenja hladne. Navedena oblačila otrok ne odnaša domov – ostanejo na šoli.
Učenci naj s seboj NE prinašajo igrač.
Vsak dan pouka naj s seboj prinesejo plastenko vode.

Učenci sedijo na zanje poimensko označenih sedežih in se ne smejo gibati po prostoru, med seboj si ne
smejo izposojati ali izmenjevati šolskih potrebščin in drugih pripomočkov.
V času vseh odmorov ne smejo zapuščati učilnice, razen v primeru potrebe po uporabi sanitarij.
Učenci, starejši od 12 let, v šoli nosijo maske. Devetošolci lahko maske snamejo le v matični učilnici, vendar
si jo morajo nadeti nazaj vsakič, ko se gibajo izven učilnice.
V razredih uporabljajo računalnike le učitelji.
Učencem se 2 uri po prihodu v šolo ponovno izmeri telesna temperatura.
Tudi prehlad oziroma izcedek iz nosu ni v skladu z izjavo ob ponovnem vstopu v šolo. Otrok mora ostati
doma še 14 dni po koncu prehlada.

NAVODILA OB UPORABI SANITARIJ
Učenci smejo uporabljati samo stranišče, ki je namenjeno njihovem razredu.
Stranišča bodo označena. Po uporabi sanitarij si učenci temeljito umijejo roke najprej v stranišču, nato
ponovno v razredu, potem pa si jih še razkužijo.

NAVODILA OB MALICI IN KOSILU
Učenci bodo malico in kosilo prejeli in pojedli v učilnici. Za vsakega otroka bo obrok na pladnju.
Prehrano bo razdelil delavec šole.
Pred in po vsakem obroku si bodo učenci posamično temeljito umili in razkužili roke.
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NAVODILA OB ODHODU
Učenci šolo zapuščajo posamično.
Starši, ki po otroke vsak dan pridejo na šolo, pridejo ponje glede na urnik otrokov urnik – počakajo jih pred
šolo, na Cankarjevem trgu.
Spremstvo otrok na avtobusno postajo ali kombi, bo zagotovila šola.
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