
  

Izola: 12. 2.2021 

OBVESTILO STARŠEM O ORGANIZACIJI DELA OB PREHODU NA OBISKOVANJE 

POUKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA 

Spoštovani starši in skrbniki učencev OŠ Vojke Šmuc Izola.  

V ponedeljek, 15 .2. 2021, se bodo 1. triadi v šoli pridružili tudi učenci od 4. do 9. razreda. 

Njihove vrnitve v šolske klopi se vsi veselimo, seveda pa ne moremo mimo priporočenega 

protokola. 

Za zaščito tako učencev kot učiteljev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARSCoV-2 je 

šola organizirala delo tako, da zagotavlja primerne pogoje glede na priporočila. Skrbeli bomo 

za dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov. 

Ob ponovnem odprtju šol za učence od 4. do 9.razreda, vas obveščamo o ukrepih in navodilih, 

ki so del načrta odpiranja. Pouk obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez znakov akutne 

okužbe dihal).  

V primeru suma na okužbo bo otrok v učilnici za izolacijo počakal na odhod domov.  

Učenci uporabljajo maske ves čas razen, ko so v matični učilnici. 

Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih t. i. mehurčkih. Pouk za predmete: SLO, MAT in 

TJA v 8. in 9.razredu bo organiziran po oddelkih in ne v malih učnih skupinah. Obvezni in 

neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo.  

 

Prihod v šolo 

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali pa le po potrebi po predhodnem 

povabilu. Učenci počakajo na vstop v šolo pred dodeljenim vhodom. Oddelki vstopajo v šolo  

ločeno, z nekaj minutnim zamikom. Pri tem ohranjajo varnostno razdaljo. 

VHOD V ŠOLO: RAZREDNA STOPNJA: 

Vhod št.1 - glavni vhod razredne stopnje  

        1.c-1, 2.a-2 in 3.c-3 

Vhod št. 2 – požarna vrata z zgornjega igrišča pri kabinetu 1.triletja  

                    2.b-4, 2.c-6, 4.c-9 in 5.c-10 

Vhod št. 3 – požarna vrata pri rokometnem igrišču (za plezalno steno)  

                     3.a-7, 3.b-8, 1.a-8b in 1.b-8 

Vhod št. 4 - požarna vrata prvo nadstropje nad plezalno steno  

                    4.a-11, 4.b-12, 5.a-12b in 5.b-12a 

 



VHOD V ŠOLO: PREDMETNA STOPNJA: 

Učenci predmetne stopnje vstopajo preko štirih vhodov na PS. 

 

Vhod št. 1 – VHOD PRI TAJNIŠTVU S PARKIRIŠČA učenci 6.B, 6.C in 9.C, 

Vhod št. 2 – VHOD Z DVORIŠČA MIMO ZRAVSTVENEGA DOMA/1 učenci 7.C, 7.D 

učenci 9.B, 

Vhod št. 3 – VHOD Z DVORIŠČA MIMO ZRAVSTVENEGA DOMA/2 učenci 7.B, 8.A, 8.B 

in 8.C, 

Vhod št. 4 – GLAVNI VHOD ZA PREDMETNO STOPNJO učenci 6.A, 6.D, 7.A in 9.A. 

Učence bodo sprejeli učitelji, ki imajo na urniku 1. šolsko uro pouk v posameznem oddelku, ali 

učitelj, ki nadomešča. 

 

Odhod domov in šolski prevoz 

Učenci bodo šolo zapuščali takoj po končanem pouku skozi že omenjen vhod in izhod.  Učenci, 

ki bodo šli na kosilo, gredo v spremstvu dežurnega učitelja in upoštevajo protokol v jedilnici.  

Šolski avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu.  

NOVOST JE dodaten odvoz otrok na relaciji - Mala Seva-Kocina-Baredi-OŠ V. Šmuc-OŠ 

Livade v popoldanskem času - od 15.2.2021 dalje.  

Dežurstvo 

Organizirano bo dežurstvo ob prihodu in odhodu ter med poukom. 

Dodatno preprečevanje možnosti prenosa okužb 

Ob vstopu v šolo bo obvezno razkuževanje rok. Spodbujali bomo redno in temeljito umivanje 

rok. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v 

ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali 

po dotikanju drugih površin. Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi 

rokami. Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in 

nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po 

vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo. Robčke naj  

imajo otroci s seboj pri roki. V vsaki učilnici bo na voljo razkužilo za roke in površine ter 

zadostno količino papirnatih brisačk. Prostore bodo redno prezračevali. Skupni prostori bodo 

redno čiščeni in razkuževani. 

Organizacija prehrane 

Učencem bomo nudili prijavljene obroke. S seboj naj prinesejo svojo plastenko za vodo.  

Malicali bodo v učilnicah. Pred malico si bodo temeljito umili roke in razkužili mize. Malica 

bo za učence pripravljena v obliki porcije. Šolsko kosilo bo potekalo v jedilnici po posebnem 

urniku za skupine. Ves čas se upošteva varnostna razdalja. Učenci ne potrebujejo bombažnih 

prtičkov. 



Sanitarni prostori 

Učenci so ves čas pouka v matičnih učilnicah. Učenci se ne zadržujejo in ne družijo pred 

sanitarijami. WC školjko je potrebno splakovati s pokritim pokrovom. Po uporabi, je obvezno 

umivanje rok. Prostori bodo redno čiščeni in razkuževani. Okna morajo biti odprta. V šolskih 

prostorih bodo označbe, ki bodo označevale zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.  
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