
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE  
 

Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje 
Telefon: +3867 3481 870 

Faks: +3867 3481 890 

E-pošta: sola@os-trebnje.si 
 
 
 
 
 

 
 

Številka: 6009-1/2020-28 
Datum: 29. 5. 2020 
 
 
 
Zadeva:  Vračanje učencev v šolo in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela do konca 

šolskega leta 2019/2020 
 
 
Spoštovani starši, 
 
v skladu z informacijami, ki smo jih prejeli v okrožnici MIZŠ, vas obveščam, da se bo v 
ponedeljek, 1. 6. 2020, ponovno pričel pouk v šoli za učence 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 
2020, tudi za učence 6., 7. in 8. razreda. Za učence 4. in 5. razreda se tako končuje status 
učenja na domu s 1. 6. 2020, za učence od 6. do 8. razreda pa dva dneva kasneje. Za učence 
od 6. do 8. razreda v naslednjem tednu sicer ne bomo objavljali novih učnih gradiv za učenje 
na domu, ampak samo tista, ki so bila pripravljena za že načrtovane dejavnosti. Ta gradiva 
bodo učenci lahko pregledali doma in se o njih v nadaljevanju pogovorili z učitelji v šoli. 
 
Organizacijska oblika VIZ dela v šoli, ki jo bomo vzpostavili s prihodom novih učencev v šolo, 
upošteva določila MIZŠ in priporočila NIJZ. Veljala bo za vse učence od 1. 6. 2020 do konca 
šolskega leta 2019/2020 oz. do morebitne spremembe. Pouk po urniku se bo pričenjal ob 
8.20, predvidenih je pet ur rednega pouka na dan, šesta ura pa je namenjena pouku izbirnih 
predmetov, neobveznih izbirnih predmetov, izvajanju dopolnilnega pouka, individualne in 
skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči-učne pomoči za učence, ki potrebujejo 
pomoč pri odpravljanju učnih težav, razrednikovim uram in posameznim interesnim 
dejavnostim.  
 
V skladu z navodili MIZŠ in priporočili NIJZ bodo učenci prisostvovali pouku v okviru oddelka 
v matičnih učilnicah, zato učilnic ne bodo menjali, razen pri izbirnih in neobveznih izbirnih 
predmetih ter pri pouku matematike, slovenščine in tujega jezika v 8. in 9. razredu, ki se bo 
izvajal v manjših učnih skupinah. Z urniki dnevnega dela se bodo učenci seznanili prvi dan 
prihoda v šolo. Svoje potrebščine, ki jih bodo potrebovali za delo v šoli, bodo vsakodnevno 
prinašali in odnašali iz šole.  
 
Izvajanje podaljšanega bivanja za učence 4. in 5. razreda se bo izvajalo po časovnem 
razporedu in v skupinah za izvedbo podaljšanega bivanja, ki so bile oblikovane pred 16. 3. 
2020. Odhod učencev iz podaljšanega bivanja je zaradi upoštevanja ukrepov za 
zmanjševanje možnosti okužb s Covid-19 prilagojen in ne omogoča staršem vstopa v 
prostore šole. Starši boste na svoje otroke lahko počakali pri vhodu v garderobo razredne 
stopnje, da pridejo iz podaljšanega bivanja. 



 

Razpored odhodov učencev iz podaljšanega bivanja je predviden ob naslednjih urah: 
 

ob 12.45 ob 13.35 ob 14.25 ob 15.15 ob 16.05 

 
Šolski prevozi bodo prilagojeni glede na spremembe dnevnega časovnega razporeda VIZ 
dela, vozni red šolskih prevozov je objavljen na spletni strani OŠ Trebnje. Izvajalec šolskih 
prevozov prosi, naj imajo učenci na avtobusih za zaščito svojega zdravja nameščeno zaščitno 
obrazno masko. 
 
Za vse učence bomo pripravljali tudi šolsko kosilo. Upoštevali bomo vse prijave, ki so bile 
evidentirane do 13. 3. 2020. Učenci se lahko še vedno odjavijo oz. prijavijo na šolsko kosilo, 
obrok pa bodo morali evidentirati z e-kartico, enako, kot so ga morali pred pričetkom učenja 
na daljavo. V zvezi s prijavo in z odjavo obroka veljajo vsa dosedanja navodila. 
 
Da bo ponovno vstopanje vaših otrok potekalo čim lažje, vas prosimo, da se z otroki 
pogovorite o naslednjih priporočilih, ki vam jih posredujemo. Priporočila, ki jih je oblikoval 
NIJZ, so namenjena predvsem temu, da omogočamo učencem in vsem, ki v šoli delamo z 
njimi, čim bolj varno delovno okolje. 
 
NIJZ priporoča, da prihajajo učenci v šolo peš oz. jih pripeljete starši. Za tiste, ki te možnosti 
nimajo, bodo prevozi potekali po ustaljenem voznem redu. Skupaj z učenci preverite 
določila NIJZ pri uporabi javnih prevozov, da ne bo prihajalo do zadreg in težav.  
 
Povezava na priporočila:  
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 
 
Učenci morajo imeti po priporočilih NIJZ pred vstopom v šolo na obrazu zaščitno masko, šal 
ali ruto. Vsi učenci, starejši od 12 let, nosijo zaščitno masko v šoli takrat, ko se nahajajo v 
šolskih prostorih izven matične učilnice. V matični učilnici so učenci lahko brez zaščitnih 
mask ali druge zaščite na obrazu. 
 
Učenci 4. razreda ob prihodu v šolo počakajo pred vhodom v garderobo za predmetno 
stopnjo učiteljice, s katerimi bodo skupaj odšli v CIK. Po pouku učenci odidejo na kosilo v 
matično šolo, po kosilu pa v podaljšano bivanje. Tisti, ki pa niso vključeni v podaljšano 
bivanje, odidejo domov. Učenci 5. razreda ob prihodu v šolo vstopajo v šolo skozi vhod v 
garderobo za razredno stopnjo, učenci od 6. do 8. razreda pa skozi vhod v garderobo za 
predmetno stopnjo. Učenci, ki se ne vozijo s šolskim avtobusom, naj v šolo ne prihajajo pred 
8. uro, da lahko zagotavljamo čim manj mešanja z učenci prvega triletja oz. ostalimi učenci. 
Ob prihodu jih bo sprejel dežurni učitelj, ki jih bo usmerjal. Učenci se v garderobi preobujejo 
in odidejo v matično učilnico. 
 
Učenci bodo malico v času odmora prejemali v učilnici, sami pa bodo poskrbeli za umivanje 
rok, pripravo mize in po končani malici pospravljanje svoje mize. Odmori so namenjeni tudi 
sprostitvi, gibanju na varni razdalji in odhodu na stranišče. Pri tem je potrebno upoštevati 
priporočila o varni razdalji in priporočila o higieni umivanja rok.  
 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19


 

Učenci gredo na kosilo v spremstvu učiteljic oz. učiteljev ob upoštevanju talnih oznak za 
varno razdaljo, ki je označena v vseh skupnih šolskih prostorih. O urniku in načinu odhoda h 
kosilu se bodo učenci natančneje seznanili prvi dan, ko se vrnejo v šolo. 
 
Po končanem pouku oz. kosilu učenci, ki imajo podaljšano bivanje nadaljujejo z delom v 
podaljšanem bivanju,  učenci vozači odidejo na šolski avtobus, ostali učenci pa zapustijo 
šolske prostore. Žal druženje v šolski avli ali na šolskem igrišču z vidika upoštevanja ukrepov 
za varovanje zdravja ni priporočljivo. 
 
VIZ delo v šoli se predvidoma vrača v ustaljene tirnice, to pa ne pomeni, da ne more priti več 
do morebitne okužbe z virusom Covid-19. Zato je potrebno tako pri stikih z učenci, kakor 
tudi pri stikih z ostalimi zaposlenimi, še naprej upoštevati priporočila NIJZ o ukrepih za 
zaščito svojega zdravja in zdravja drugih. Še vedno tako ostanejo v veljavi trije najnujnejši 
ukrepi za zaščito, in sicer higiena in razkuževanje rok in površin, s katerimi prihajamo v stik, 
socialna distanca in nošenje zaščitne maske v prostoru, kjer je prisotno večje število ljudi. 
 
V ponedeljek in v nadaljevanju v sredo se bo Osnovna šola Š Trebnje postopoma spet 
napolnila s smehom in žuborenjem besed vaših otrok, naših učencev. V tednu, ki prihaja, bo 
šola torej spet postala to, kar je, hiša s štirimi stenami in prihodnostjo med njimi. 
 
Verjamem, z dosedanjim delom in z vašo podporo smo to že dokazali, da se bomo tudi s to 
novo situacijo znali odgovorno in učinkovito soočiti. 
 
Lep pozdrav 
 
         Ravnatelj 
         Rado Kostrevc 
 
 


