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Zadeva: Obvestilo ob vračanju devetošolcev v redno šolsko delo 
 
Spoštovani starši, 
 
na osnovi predhodnih obvestil o predvidenem postopnem vključevanju učencev v vzgojno-
izobraževalno delo v šoli vas seznanjamo, da bodo od ponedeljka, 25. 5. 2020, dalje vključeni v delo v 
šoli tudi učenci 9. razreda. V skladu s priporočili Zavoda RS za šolstvo za prehod iz izobraževanja na 
daljavo v izobraževanje v šoli ter navodili NIJZ bomo vzgojno-izobraževalno delo organizirali tako, da 
bo poskrbljeno za varnost učencev, za njihovo nemoteno delo v šoli in za prehrano ter prevoz. 
 
Za učence devetega razreda velja normativ največ 15 učencev v skupini, zato se bo VIZ delo z učenci 
izvajalo v šestih skupinah brez menjave učilnic. Učenci bodo dnevno imeli predvidoma pet ur pouka 
rednega programa, ki bo prilagojen in prožno organiziran tako, da se bo v skupini izmenjavalo čim 
manj učiteljev dnevno in izvajalo čim več ur istega predmeta na dan. Seveda v skladu z našimi 
organizacijskimi in kadrovskimi zmožnostmi. Pouk se bo pričenjal vsak dan ob 8.20. S tem, ko je za 
učence 9. razreda organiziran VIZ proces v šoli, je zanje proces izobraževanja na daljavo zaključen. 
 
Kot smo vas že obvestili, se lahko v šolo vračajo le zdravi učenci, zato morajo učenci  prvi dan 
ponovnega vključevanja v šolo, v ponedeljek, 25. 5. 2020, obvezno s seboj prinesti podpisano izjavo, 
s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. V primeru neoddane izjave ali odklonitve podpisa izjave se 
v skladu z navodili MIZŠ zabeleži uradni zaznamek, ki bo v nadaljnjih postopkih dokazilo v sledenju 
zapletov glede širjenja bolezni COVID-19, ki jih bosta ob morebitnem pojavu spremljala 
epidemiološka stroka in NIJZ. 
 
V okviru VIZ dela bodo učitelji z devetošolci do konca šolskega leta pregledali ocene, preverili 
možnosti zaključevanja in morebitnega izboljševanja zaključnih ocen ter se postopoma pripravljali na 
konec šolskega leta in zaključek osnovne šole. Sicer bo to zaključno obdobje namenjeno 
zaokroževanju usvojenega znanja, obenem pa bo VIZ proces namenjen tudi skupnemu premisleku in 
pripravi učencev na zaključek osnovnošolskega in prehod na višjo raven izobraževanja. 
 
Učenci v ponedeljek s seboj prinesejo vse potrebščine, saj jih bodo do konca šolskega leta puščali v 
šoli. Seznam učencev z razporedom učilnic, kamor bodo učenci razporejeni, bo obešen na oglasni 
deski v garderobi predmetne stopnje, skozi katero bodo učenci vstopali v šolo. Učenci naj v šolo 
pridejo neposredno pred poukom oz. učenci vozači v času šolskega prevoza. Za svojo osebno zaščito 
naj imajo s seboj obrazne maske. Z razporedom dela oz. z urnikom bodo učenci seznanjeni v 
ponedeljek, prav tako tudi z vsemi ostalimi aktivnostmi, ki jih čakajo do konca šolskega leta. 
  
Verjamemo, da bomo skupaj z vami in ob vaši podpori uspešno izpeljali tudi to zadnjo etapo v 
osnovnošolskem izobraževanju vaših otrok, naših učencev. 
 
Lep pozdrav 
 
         Ravnatelj 
         Rado Kostrevc 


