
 

 

 

 

 

OBVESTILO OB ZAČETKU POUKA 2021/2022  

 

Spoštovani starši, 

da bi vstop v novo šolsko leto tekel čim bolj umirjeno, vam pošiljamo nekaj ključnih informacij in 

napotil. 

PRIČETEK POUKA bo v sredo, 1. septembra 2021. 

V šolo prihajajo izključno zdravi otroci. 

V šolo vstopajo izključno učenci in zaposleni. Drugi vstopajo v šolo le izjemoma in le po 

predhodnem dogovoru ter ob izpolnjevanju pogoja PCT. 

V primeru, da se izkaže, da je vaš otrok na testiranju za covid-19 pozitiven, morate v roku 24 ur 

obvestiti šolo o rezultatu testa (napišite elektronsko sporočilo razredniku). 

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu 

ravnatelj ravna v skladu z navodili NIJZ, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli 

tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev 

širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (morebitna napotitev skupine, oddelka v izolacijo, vzpostavitev 

pouka na daljavo itd.). 

Maska: 

☺ 1.-5. razred: učenec uporablja masko pri prihodu v šolo in odhodu domov, v šolski avli, pri 

prehodu v jedilnico, na stranišče (gibanje po šoli v skupnih prostorih). V matičnih učilnicah, 

kjer so učenci istega oddelka, učenci ne nosijo mask.  

☺ 6.-9. razred: učenec obvezno uporablja masko pri prihodu v šolo, v vseh šolskih prostorih in 

odhodu domov.  

Predlagamo, da z otrokom določite prostor za masko (npr. v šolski torbi), kjer jo bo shranjeval. 

Prosimo, da se z otrokom že doma pogovorite o rabi maske, higieni rok in kašlja, primernih razdaljah 

ob druženju ipd. 

Po modelu B bo pouk potekal v matičnih oddelkih (t.i. mehurčkih), v istih prostorih. Oddelki ne 

prehajajo iz prostora v prostor in se praviloma ne združujejo (izjema izbirni predmeti, OPB, JV, manjše 

učne skupine in ponekod skupine ŠPO, dop. in dod. pouk, interesne dejavnosti – v teh primerih učenci 

nosijo maske). 

 

 

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  



1. PRVI ŠOLSKI DAN – SPREJEM ZA PRVOŠOLKE IN PRVOŠOLCE 

• 1.a ob 9.15  

• 1.b ob 10.30  

Dobimo se pri vhodu za prvošolce (pri veliki telovadnici). 

Starši bodočih prvošolcev boste več informaciji prejeli po elektronski pošti. 

 

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

o jutranje varstvo poteka ta dan izjemoma od 7.00 dalje (učenci izjemoma vstopajo skozi 

glavni vhod, od 2. 9. 2021 dalje pa od 7.00 dalje učenci 1., 2. in 3. razreda uporabljajo vhod 

za prvošolce, od 6.40 do 7.00 pa glavni vhod); 

o pričetek pouka ob 8.20; 

o učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine za sredin urnik (urnik bo 

predvidoma objavljen v ponedeljek ali torek na spletni strani šole); 

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. 

 

☺ Kaj učenec prinese 1. dan v šolo? 

➢ šolske potrebščine (za sredin urnik), 

➢ plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje, 

➢ dodatna oblačila (pulover, jopica), saj se bodo učilnice veliko zračile, 

➢ copate, 

➢ masko. 

 

 

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.  

Staršem se priporoča čimprejšnji odhod učencev iz OPB (podaljševanje skupnega bivanja 

pomeni povečanje možnosti za širitev okužbe). 

OPB za učence 4. in 5. razreda se bo izvajalo do 14.25. 

 

 

 

 



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

o pričetek pouka ob 8.20; 

o učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine za sredin urnik (urnik bo 

predvidoma objavljen v ponedeljek ali torek na spletni strani šole); 

o učenci se zberejo pred glavnim vhodom v šolo na določenih zbirnih mestih, kjer jih bodo 

pričakali razredniki in jih odpeljali do garderob in matičnih učilnic, po razporedu: 

 

oddelek ura 

6. in 7. razred 8.10 

8. in 9. razred 8.15 

 

Učenci pred vhodom v šolo upoštevajo varnostno razdaljo. 

 

☺ Kaj učenec prinese 1. dan v šolo? 

➢ šolske potrebščine (za sredin urnik), 

➢ plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje, 

➢ dodatna oblačila (pulover, jopica), saj se bodo učilnice veliko zračile, 

➢ copate, 

➢ masko. 

 

 

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

 

4. PLAČEVANJE ZAPADLIH OBVEZNOSTI 

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

 

5. RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

Oddelek 
Matična 
učilnica 

Razrednik 

1.a 46 Slađana Zvizdalo, Polona Piškur 

1.b 47 Andreja Novak, Polona Piškur 

2.a 49 Monika Sarić 

2.b 50 Dragica Gartner 

3.a 48 Špela Červ 

3.b 69 Tjaša Golobič Štucin 

4.a 65 Jerneja Nardin 

4.b 68 Žiga Bokal 



5.a 66 Mojca Mlakar 

5.b 67 Anita Ćordić 

6.a 83 Lucija Hočevar 

6.b 31 Klara Vrtačnik 

7.a 82 Mihaela Kljun 

7.b 81 Maja Grohar 

8.a 80 Miha Marinič 

8.b 84 Milena Požun 

9.a 72 Majda Šebenik 

9.b 77 Alja Drašler 

 

 

6. VSTOP V ŠOLO OD 2. 9. 2021 DALJE 

 

o V šolo vstopajo le zaposleni in učenci. 

o Jutranje varstvo: učenci, prijavljeni v JV, med 6.40 in 7.00 v šolo vstopijo skozi glavni vhod, 

od 7.00 dalje pa skozi vhod za prvošolce. Ob 8.20 se vhod zakleni. 

o Pri vhodu si učenec razkuži roke (pomoč delavca šole). 

o Učenec se v copate preobuje šele pri svoji garderobi. 

o Skozi glavni vhod prihajajo učenci od 4. do 9. razreda po razporedu: 

 ob 8.00 učenci 4. razreda 

 ob 8.05 učenci 5. razreda, 

 ob 8.10 učenci 6. in 7. razreda, 

 ob 8.15 učenci 8. in 9. razreda. 

 

7. ODHOD IZ ŠOLE 

• Po končanih obveznostih učenci takoj zapustijo šolo. 

• Izhod iz šole je skozi glavni vhod v šolo (velja za vse učence). 

• Starši otroke, ki so vključeni v podaljšano bivanje, počakate pred glavnim vhodom oz. ga v 

primeru, da so otroci na igrišču, prevzamete ob zunanjem vhodu na igrišče. Ko starši pridete 

po otroka, varnostniku poveste ime, priimek in razred učenca, on pa obvesti učitelja OPB, naj 

otroka napoti proti izhodu iz šole. 

 

 

 



8. GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 

Roditeljski sestanki (RS) in govorilne ure (GU) bodo potekali v šoli ali preko spleta. O izvedbi in 

razporedu RS in GU v šoli ali preko spleta bodo starši pravočasno obveščeni (odvisno od razmer). 

 

9. POSEBNOSTI – VZPOSTAVITEV ENOTNE KOMUNIKACIJSKE POTI 

V prvih dveh tednih bodo učitelji z učenci vseh oddelkov obnovili pomembne informacije in ponovili 

osnove rokovanja s spletnimi učilnicami in videokonferenčnim okoljem Zoom. Uporaba spletnih učilnic 

je pogojena z AAI dostopom za vsakega učenca (uporabniško ime in geslo). 

Omenjeno bodo učenci 1. razreda prejeli v šoli v prvem tednu pouka. Starši učencev 1. razreda bodo 

dobili natančna navodila, kako vstopiti v spletno učilnico. 

 

10. SAMOTESTIRANJE UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA (povzeto iz okrožnice MIZŠ) 

Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda (Pravilnik o načinu 

izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, Uradni 

list RS, št. 133/21, 23. 8. 2021, prične se uporabljati 1. 9. 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik)). 

a) Samotestiranje: učenci samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. 

Samotestiranje je brezplačno. Učencu pripada 5 hitrih anitgenskih testov na mesec, teste 

pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Svetujemo, da 

samotestiranje učenec izvede doma v nedeljo zvečer. 

b) Samotestiranja ne izvedejo učenci, ki so prebloleli nalezljivo bolezen covid-19 in od začetka 

simptomov bolezni ni minilo več kot 6 mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve 

zaščite proti nalezljivi bolezni covid-19 minilo manj kot 9 mesecev. 

c) Pogoj za samotestiranje doma je, da se učenec počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe 

dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oz. njegovi starši ali zakoniti 

zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega 

osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča 

izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba). 

d) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec oz. njegovi starši ali zakoniti 

zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru njegove odsotnosti 

pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 

z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja. V primeru pozitivnega 

rezultata testa pri samostestiranju izbrani osebni zdravnik učenca, v primeru njegove 

odsotnosti pa dežurna služba, učenca napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje 

na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovorijo 

starši ali zakoniti zastopniki učenca. 

Učenec v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa 

PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila NIJZ, ki so predvidena za ta namen. 

e) Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja: o pozitivnem rezultatu testa PCR starši ali 

zakoniti zastopniki učenca čim prej obvestijo šolo (čim prej napišejo elektronsko sporočilo 

razredniku) in izbranega osebnega zdravnika učenca, v primeru njegove odsotnosti pa dežurno 

službo. 

Starši obvestijo šolo tudi v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa. 



f) Negativni rezultat samotestiranja: v primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec lahko 

udeleži pouka oz. rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih 

dejavnosti. 

 

 

Spoštovani starši, 

na šoli se bomo potrudili slediti ukrepom in poskrbeli, da se bodo učenci in zaposleni varno in dobro 

počutili, hkrati pa prosimo za vaše sodelovanje, pomoč in razumevanje.  

Veselimo se začetka novega šolskega leta. 

 

strokovni in drugi delavci šole ter ravnateljica Mateja Petrič 

 


