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Zadeva: OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2020/2021 
 
 
Spoštovani starši, drage učenke in učenci! 
 
V torek, 1. septembra, se za vse učenke in učence ponovno odpirajo vrata Osnovne šole 
Trebnje ter njenih podružnic, saj se začenja šolsko leto 2020/2021. Novo šolsko leto zaradi 
pojava covid-19 pričenjamo v precej drugačnih okoliščinah kot pa smo ga pred enim letom. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) je oblikoval precej usmeritev, ki jih 
smiselno vključujemo v šolski izvedbeni model, ki bo v veljavi od 1. septembra dalje. Za lažji 
začetek šolskega leta vam posredujemo nekaj osnovnih izhodišč za prvi šolski dan in v 
nadaljevanju za uspešen začetek pouka. 
 
Veseli smo, da lahko v skladu s prejetimi navodili in usmeritvami v šolskih prostorih 
sprejmemo vse učence in da novo šolsko leto s poukom pričenjamo neposredno v šoli. Zato 
pa se bomo morali skupaj prilagoditi usmeritvam, ki bodo zagotavljale čimbolj varno in 
spodbudno učno okolje. 
 
Zaradi epidemiološke situacije smo se pripravili tudi na morebitno ponovno učenje na daljavo. 

Vzpostavili smo novo platformo za spletne učilnice, prav tako tudi video konferenčno okolje 

za neposredno komuniciranje na daljavo. V ta namen so vsi učenci zadnji dan pouka dobili list 

s podatki za t. i. AAI prijavo (uporabniško ime in geslo). Prosimo, da si te podatke shranite, 

učenci pa naj imajo v šoli vsak dan ta list s podatki za AAI prijavo. Pri pouku se bomo namreč 

navajali na uporabo spletnih učilnic, preko katerih bo pouk potekal tudi na daljavo v primeru 

poslabšanja epidemiološke situacije oz. v primeru posamičnih odsotnosti učencev ali 

oddelkov zaradi zdravstvenih težav ali morebitne karantene. 

 
1. Osnovna izhodišča 
 
Prvi šolski dan se pouk prične po prilagojenem urniku, v nadaljevanju pa bo veljal urnik, ki ga 
bodo učenci prvi šolski dan prejeli v šoli. V šolskem letu 2020/2021 bo OŠ Trebnje in njene 
podružnice obiskovalo skupaj 1120 učencev, ki so razporejeni v 49 oddelkov. V OŠ Trebnje je 
911 učencev v osemintridesetih oddelkih, v PŠ Dolenja Nemška vas so 104 učenci v petih 
oddelkih, v PŠ Dobrnič je 59 učencev v treh oddelkih in v PŠ Šentlovrenc je 46 učencev v treh 
oddelkih. 



 

Še vedno bomo izvajali pouk v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje za učence 
četrtega razreda, en oddelek učencev tretjega razreda pa bo imel pouk v novi učilnici pri 
telovadnici OŠ Trebnje. 
 
2. Oblikovanje oddelkov 
 
Ob začetku šolskega leta smo preoblikovali oddelke bodočega 6. razreda in na novo oblikovali 
bodoče oddelke učencev 1. razreda. Seznami učencev po oddelkih so od danes, 28. 8. 2020, 
dalje objavljeni na vseh vhodih v OŠ Trebnje. Učence, ki so na novo vpisani v posamezne 
oddelke, bodo v razrede na prvi šolski dan pospremile učiteljice. Ker starši zaradi usmeritev 
NIJZ ne morete vstopati v šolo, vas prosimo, da pri ogledih seznamov vzdržujete varnostno 
razdaljo oz. uporabljate zaščitne maske. Čeprav bi bile objave na spletni strani šole morebiti 
lažje, se zavedamo, da tega zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo storiti. Prav tako 
informacij o razporeditvi učencev po oddelkih ne moremo dajati po telefonu. 
 
3. Spremljanje zdravstvenega stanja otrok in obiskovanje pouka 
 
Osnovno izhodišče za to šolsko leto, ki ga NIJZ še posebej poudarja, je, da lahko v šolo 
prihajajo SAMO RES ZDRAVI OTROCI. Prosimo vas, da se starši tega dosledno držite in 
pokažete svojo odgovornost do sebe, svojih otrok, morebitnih drugih članov družine, prav 
tako pa tudi do vseh ostalih učencev in zaposlenih v šoli, ki se v vzgojno-izobraževalnem 
procesu srečujemo z vami in vašimi otroki. Zavedamo se, da imamo ljudje različne poglede v 
zvezi s trenutno situacijo in virusom covid-19 in da imamo tudi različna mnenja glede zaščite 
pred morebitno okužbo. Ne smemo pa pozabiti, da je OŠ Trebnje šola z velikim številom 
učencev in zaposlenih, zato lahko hitro pride do okužbe in prenosa le-te na druge udeležence 
v procesu izobraževanja. Posledice okužbe, od karantene ali pa bolezni, so lahko neprijetne in 
hude. 
 
Ob pripravah na novo šolsko leto smo temeljito proučili vsa priporočila NIJZ in jih smiselno 
upoštevali pri oblikovanju izvedbenega organizacijskega modela, ki ga Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) opredeljuje kot Model B. 
 
Že  sedaj na začetku šolskega leta pa opozarjamo, da zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev 
nikakor ne moremo zagotavljati izvajanje vseh priporočenih ukrepov in smernic NIJZ, če 
želimo v celoti izvajati javnoveljavni šolski program, ki smo ga dolžni izvajati. Zato pa bomo 
odgovorno zagotavljali in dosledno izvajali vse tiste ukrepe, ki jih v danih okoliščinah lahko 
izvajamo, da ne bi prišlo do morebitne okužbe in hitrega širjenja na ostale udeležence 
izobraževanja.  
 
Ob tem vas prosimo, da nam pri tem pomagate tako, da sodelujete z razredničarkami, 
razredniki, učitelji in z drugimi delavci šole, z vodstvom šole s hitrimi, jasnimi in odkritimi 
informacijami o morebitnem sumu okužbe, sami okužbi kogar koli v družini ali zadrževanju na 
področjih, kjer je prišlo do okužbe oz. je tveganje veliko. Tako nam boste najbolje pomagali 
pri vzdrževanju varnega in spodbudnega učnega okolja, ki ga bodo učenci radi obiskovali.  



 

4. Starši v šoli 
 
Starši v šolo ne morete vstopati brez predhodne najave in dogovora. To velja tudi za prvi šolski 
dan. Po predhodnem dogovoru morate počakati v avli šole oz. preddverju matične šole, da 
pride nekdo od šolskega osebja in vas odpelje do določenega prostora. Prav tako boste ob 
prihodu morali oddati svoje podatke in številko osebnega telefona, saj moramo voditi 
evidenco obiskovalcev šole.  Sami v šolo ne morete vstopati in hoditi po šolskih prostorih.  Ob 
vstopu v šolske prostore pa je vedno obvezno razkuževanje rok in nošenje zaščitne maske. 
 
Učenci bodo s posameznimi ukrepi in usmeritvami NIJZ seznanjeni že prvi šolski dan, vsem pa 
bomo po potrebi in ob morebitnih spremembah zdravstvenega stanja v širši družbi, ki bi 
vplivala na naše delo, poslali dodatna navodila. 
 
5. Prvi šolski dan 
 
a) Šolski prevozi 
Vozni red šolskih prevozov za prvi šolski dan je objavljen na spletni strani OŠ Trebnje, in sicer 
pod zavihkom Starši – Prevozi, prav tako je dostopen tudi na zavihku Hitre povezave. V 
nadaljevanju se bo vozni red šolskih prevozov prilagodil vsakdanjemu urniku, o morebitnih 
spremembah pa vas bomo obvestili v nadaljevanju. Ker tudi pri prevozih še vedno veljalo 
ukrepi NIJZ, se morajo učenci držati navodil, ki predvidevajo, »da morajo potniki ves čas 
prevoza obvezno uporabljati zaščitno masko ali drugo zaščito, ki prekrije nos in usta, pri tem 
pa biti previdni, da se maske v času nošenja ne dotikajo, saj bi tako lahko onesnažili roke in bi 
lahko prenesli morebitno okužbo na druge potnike in predmete v vozilu…« /Vir: spletna stran 
NIJZ/. 
 
b) Vstopanje v šolo 
Učenci naj v šolo vstopajo posamično in na varni razdalji. Še vedno velja obveza, da morajo 
učenci, ki so stari 12 let in več, v skupnih šolskih prostorih nositi zaščitno masko, šal ali ruto, 
s katero si lahko prekrijejo nos in usta. V matičnih učilnicah pa učenci mask ne nosijo. Ob 
vstopu v šolo naj si učenci obvezno razkužijo roke z razkužili, ki so nameščena ob vhodih v 
šolo. Ves čas se upošteva tudi ustrezna osebna razdalja, kjer je to potrebno (šolska jedilnica 
in avla, hodniki, ostali skupni prostori) in higiena kašlja in kihanja, ki jo otroci tudi že poznajo. 
Zavedamo se, da se učenci prvi šolski dan veselijo medsebojnega srečanja, se morda rokujejo, 
objamejo, trepljajo ali se družijo v manjše prijateljske skupine. Priporočamo, da učenci to letos 
opustijo in si morda samo prijazno pomahajo ali si med seboj s prijazno besedo izrazijo 
naklonjenost in prijateljstvo. 
 
c) Šolske potrebščine 
Vsi učenci s seboj prinesejo šolske copate, zvezek in pisalo. Učenci si iz preventivnih razlogov 
šolskih potrebščin med seboj ne morejo posojati in izmenjevati. Prvi šolski dan bo pouk trajal 
5 šolskih ur do 12.40, od tega bodo tri razrednikove ure, zadnji dve uri pa bo pouk po urniku, 
pri čemer učenci ne bodo potrebovali posebnih učnih pripomočkov in potrebščin. 
 



 

6. Prihod v šolo 
 
a) Prvošolci 
Prvošolci bodo prvi šolski dan pričeli po posebnem programu, ki se v matični šoli in 
podružnicah pričenja ob urah, ki so navedene na vabilu, ki so ga starši skupaj z navodili za 
varovanje pred okužbo že prejeli. 
V kratkem programu jih bo nagovoril ravnatelj, prav tako tudi predstavnik Občine Trebnje, 
nato pa se bodo srečali s svojimi učiteljicami, ki jih bodo po oddelkih odpeljale v učilnice, kjer 
se bodo spoznali s sošolci in s programom. Starši boste na svoje otroke počakali ob krajšem 
predavanju, kjer vam bomo predstavili značilnosti dela v 1. razredu. Ob koncu srečanja boste 
svoje otroke odpeljali domov. 
V matični šoli bo uvodno srečanje v športni dvorani pri šoli, v PŠ Dolenja Nemška vas in PŠ 
Dobrnič v telovadnici, v PŠ Šentlovrenc pa bo srečanje v prostorih kulturnega doma pri šoli. 
 
b) Učenci od 2. do 9. razreda 
Za učence od 2. do 9. razreda se bo pouk pričel ob 8.20. Učenci s seboj prinesejo copate, pisalo 
in beležnico. Učenci, ki bodo prišli v šolo s šolskim prevozom, bodo počakali na pouk v šolskih 
prostorih, in sicer: 

- učenci 9. razreda v šolski predavalnici, 

- učenci 8. razreda v zgornjem delu šolske jedilnice, 

- učenci 7. in 6. razreda pa v spodnjem delu šolske jedilnice. 
Za učence 6. razreda bo v jedilnici objavljen razpored oddelkov, v katere bodo vključeni. Pred 
pričetkom pouka jih bodo v matične učilnice odpeljali razredniki. 
 
Učenci 2., 3. in 5. razreda bodo na pouk počakali v šolski jedilnici, kjer jih bodo razredničarke 
odpeljale v matične učilnice. To bodo izvajali s časovnim zamikom za posamezne oddelke. 
 
Učenci 4. razreda, ki pridejo s šolskim prevozom, ob prihodu v šolo počakajo v šolski jedilnici 
na učiteljice, s katerimi bodo skupaj odšli v CIK. Ostali učenci 4. razreda pa pridejo v CIK največ 
15 minut pred pričetkom pouka. 
 
Učenci, ki v šolo ne prihajajo s šolskim prevozom, naj v šolo pridejo največ 15 minut pred 
pričetkom pouka. Zaradi vseh omejitev, ki jih imamo, priporočamo, da učenci, ki niso vključeni 
v šolske prevoze, v šolo prihajajo peš ali s kolesom. 
 
c) Podaljšano bivanje 
Po pouku bo za vse prijavljene učence podaljšano bivanje do 16.05. 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 



 

Da bo neprijetnosti čim manj, vas prosimo, da v beležko, ki jo bo imel otrok s seboj, navedete, 
kdo bo prišel po otroka v podaljšano bivanje in kdaj bo prišel, oz. napišete, ob kateri uri lahko 
otrok šolo zapusti sam. V nadaljevanju vam bomo posredovali obrazec, v katerega boste 
navedli vse podatke o odhodu vašega otroka iz podaljšanega bivanja in ga oddali razredničarki 
oz. razredniku.  
 
d) Šolska prehrana 
Prijava na prehrano, ki ste jo oddali ob začetku šolanja vašega otroka v OŠ Trebnje in njenih 
podružnicah, je veljavna do konca osnovnošolskega izobraževanja na naši šoli oz. do preklica. 
Prijavo je mogoče kadarkoli spremeniti. 
 
Z novim šolskim letom se bodo prijave na šolsko prehrano prenesle v stanju, ki je bilo pred 
13. 3. 2020. Zato morajo biti pozorni predvsem tisti starši, katerih otroci so imeli prijavo na 
kosilo urejeno kot občasno ali morda enkrat tedensko. Prosimo vas, da pravočasno uredite 
morebitne spremembe. Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na organizatorico šolske 
prehrane go. Petro Pristavnik, ki vam bo z veseljem odgovarjala. Prvi dan bo za vse prijavljene 
učence zagotovljena malica in kosilo, prav tako tudi popoldanska malica za učence v 
podaljšanem bivanju. 
 
7. Podružnične šole 
 
Tudi na podružničnih šolah bodo učenci, ki bodo prišli v šolo s šolskim prevozom, v varstvu 
vozačev počakali do pričetka pouka. Razredniki/razredničarke bodo učence zbrali, nato bodo 
skupaj odšli v garderobe, da učenci odložijo stvari. To bodo storili s časovnim zamikom za 
posamezne oddelke. V nadaljevanju bodo odšli v matične učilnice, kjer bodo pričeli s poukom. 
Po pouku bo organizirano podaljšano bivanje za vse prijavljene učence do 16.05. 
 
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 

 
8. Zaključek 
 
Pred enim letom, ko smo pričeli s šolskim letom, ki se pravkar končuje, si niti v sanjah nismo 
mogli predstavljali, kakšne drastične spremembe nam bo prineslo leto 2020, ki nam je 
prihajalo naproti. 
 
Šola je bila del našega normalnega vsakdana, vsak prvi šolski dan pa je bil sicer nekaj novega, 
neznanega, morda za koga prijetnega, za koga pač ne. Tudi naše doživljanje šole je bilo 
različno, s prijetnimi ali manj prijetnimi spomini na svoje šolanje. Ko je bilo kar naenkrat 



 

potrebno šolska vrata zapreti, vzpostaviti šolo na daljavo, prekiniti druženja in stike, smo 
skoraj vsi ugotavljali, da je šola taka kot je, vendarle potrebna in vsem v veliko pomoč. Po vseh 
raziskavah jo je večina osnovnošolskih učencev pogrešala. 
 
Novo šolsko leto začenjamo s kupom vprašanj, na katere trenutno še nimamo odgovorov. Ne 
vemo, kako naj zadostimo vsem usmeritvam in priporočilom NIJZ za zagotavljanje varnega in 
spodbudnega okolja pri izvajanju obveznega in razširjenega programa, ki smo jima zakonsko 
zavezani. 
 
Dejstvo je, da s poukom začenjamo z vsemi učenci in to neposredno v šoli, zato se potrudimo, 
da bomo skupaj naredili vse, da bomo čim dlje vzdrževali zdravo okolje za vse; za naše učence, 
za vas in za vse nas, ki delamo z njimi.  
 
Vsem nam želim uspešno novo šolsko leto, predvsem pa zdravo. 
 
Lep pozdrav 
 
         Ravnatelj 
         Rado Kostrevc 
 
 
 


