
OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE 

OBVESTILO OB  PONOVNEM  ODPRTJU  ŠOL 

Spoštovani starši, 

Vlada RS je 28. 5 2020 sprejela Odlok o začasnem zbiranju otrok v javnih zavodih, s katerim 

od 1. 6.  2020 dalje  odpira vrtce in šole tudi za otroke in učence, ki so bili do sedaj še doma. 

V zvezi s tem je ministrica izdala sklep, ki  določa, da se: 

 1. 6. 2020 v šolo vrnejo učenci 4. in 5. razreda 

 3. 6. 2020 pa predvidoma še učenci 6., 7. in 8. razreda 

 VIZ delo za otroke v vrtcu in  za učence od 1. do 9. razreda  se izvaja v skupinah kot 

pred pandemijo 

 Izvaja  se  razširjen program ( OPB) , dopolnilni pouk ter druge oblike individualne 

pomoči  v šoli. 

Pouk bo potekal po ustaljenem urniku kot pred zaprtjem šol. Učenci bodo ves čas v svoji matični 

učilnici – ne bodo se selili iz razreda v razred, razen pri pouku športa in izbirnih predmetov. 

Priporoča se ohranjajo: varovalne razdalje 1,5 m; uporaba mask za učence pa je obvezna le na 

šolskih prevozih. Podaljšano bivanje, za učence od 1. do 5. razreda, bo s ponedeljkom že 

potekalo po prilagojenem urniku z združevanjem skupin ob koncu dneva. Šolski prevozi bodo 

potekali po voznem redu kot pred zaprtjem šol. 

Kljub sprostitvi ukrepov in prihodu vseh učencev v šolo pa ministrstvo in NIJZ apelirata na 

učence in predvsem starše, da upoštevajo njihova priporočila, kolikor je le najbolj mogoče. 

Izpostavljam sledeča priporočila: 

 V šolo naj prihajajo izključno povsem zdravi otroci. 

 Za prihod in odhod iz šole poskrbite starši sami oziroma naj prihajajo otroci peš ali s 

kolesom. 

 Organiziranega prevoza se naj učenci poslužijo le v izjemnih primerih, saj omejitve v 

javnem prevozu še vedno veljajo. Šolski avtobus namreč ne more sprejeti več kot 17 

učencev. 

 V podaljšanem bivanju naj učenci ostajajo le kolikor je nujno potrebno, saj je zaradi 

druženja skupin tveganje za prenos okužbe tam večje. 

 Starši, ki boste prihajali po učence, upoštevajte priporočila, da otroka prevzamete  na 

šolskem dvorišču. 

Spoštovani, lahko smo veseli, da se je bitka proti epidemiji obrnila v našo korist. Redno šolsko 

delo pomeni tudi normalizacijo življenja v Sloveniji in v našem kraju. Vsekakor pa bodimo 

previdni in upoštevajmo priporočila. Verjamem, da lahko s skupnimi močmi sproščeno, 

umirjeno in predvsem zdravo pripeljemo šolsko leto do konca, ter se zadovoljni odpravimo na 

počitnice. 

Lepo vas pozdravljam, 

                                                                                                        Ravnateljica s sodelavci 


