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Zadeva:

Obvestilo o nadaljnjih preventivnih ukrepih za preprečevanje okužb z
nevarnimi nalezljivimi boleznimi

Na osnovi spremljanja javnih objav Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o ukrepih v zvezi z morebitnim širjenjem nevarnega
nalezljivega virusa v Sloveniji vas obveščam, da do nadaljnjega odpovedujemo vse dejavnosti OŠ
Trebnje, pri katerih bi bilo v zaprtih prostorih vključeno večje število učencev, staršev ali drugih
morebitnih udeležencev.
Tako do nadaljnjega ne bomo izvajali rednih govorilnih ur za starše učencev v torek in četrtek,
prestavljena je izvedba načrtovanih dnevov dejavnosti, odpovedan je šolski ples, ki ga pripravljajo
učenci devetega razreda, prestavljen je tudi roditeljski sestanek za starše učencev tretjega razreda
pred odhodom v šolo v naravi, prav tako so odpovedana oz. prestavljena tudi vsa načrtovana
izobraževalna srečanja za strokovne delavce OŠ Trebnje in zunanje udeležence izobraževanj, ki so bila
načrtovana v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, OE Novo mesto in z izobraževalnim zavodom
Forma 3D Ltd iz Ljubljane.
Starše, ki ste se preko e-platforme (EGU) že prijavili na govorilne ure prosim, da se v nadaljevanju v
nujnih primerih obrnete neposredno na razrednike preko e-pošte in ste pri pričakovanju njihovega
odziva razumevajoči.
Starše učencev 3. razreda bomo o vseh informacijah v zvezi z izvedbo šole v naravi podrobno obvestili
s posebnim obvestilom, ki ga boste prejeli v nadaljevanju.
Prav tako vse starše naprošam, da se z otroki pogovorite o tem, da nošenje različnih predmetov v šolo,
ki jih imajo obešene na obeskih za ključe ali kartice za šolsko prehrano, ni dovoljeno.
Obenem pa vas tudi prosim, da ste pri obiskih OŠ Trebnje in vseh njenih enot racionalni in po
nepotrebnem ne povečujete števila obiskov v šoli.
Lep pozdrav
Ravnatelj
Rado Kostrevc

Posredovano:
- staršem učencev OŠ Trebnje
- strokovnim delavcem OŠ Trebnje
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