
Spoštovani starši. 
 
Bliža se začetek novega šolskega leta. Verjamem, da ste skupaj z otroki prijetno preživeli 
poletne dni. Pred nami je že tretje leto, ko nas bo še vedno spremljal virus in bomo živeli v 
skladu s Covid ukrepi. Tega smo že navajeni, zato vem, da bomo tudi 1. 9. 2021 dobre volje in 
s pozitivno energijo zakorakali novim izzivom naproti. 
 
V primeru, da boste starši vstopali v šolske prostore, za vas še vedno veljajo vsi zdravstveno-
higienski ukrepi: obvezno nošenje mask, razkuževanje rok, ohranjanje medsebojne razdalje in 
čim manj zadrževanja v prostorih šole. Če boste v šoli do 15 minut, potem ni potrebno 
izpolnjevati pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) – to velja predvsem za starše otrok 1. in 
2. razreda, ko pripeljete otroke ali pridete po njih. Če pa boste npr. povabljeni na sestanek ali 
bi vi želeli dalj časa govoriti s kom od zaposlenih, potem je PCT pogoj obvezen. Slednji je 
obvezen tudi za vse zunanje obiskovalce, stare nad 15 let. 
 
Pri delu z učenci v šoli ne bo bistvenih sprememb, izvajali bomo vse redne in dodatne 
dejavnosti. Obvezno je prezračevanje prostorov, potrudili se bomo, da bodo otroci čim bolj 
ločeni v »mehurčkih« in da jim bomo omogočili spodbudno, varno ter kar se da zdravo okolje. 
Vsi učenci 1.–9. razreda bodo nosili maske v skupnih prostorih šole, v učilnicah pa le učenci 6.–
9. razreda. 
 
Učenci 7.–9. razreda bodo doma izvajali samotestiranje – vse informacije o tem so v prilogi. 
Če se bodo slučajno pojavile okužbe, bomo odredili karanteno za posamezni oddelek. Prosim, 
da podatke o okužbah otrok sproti takoj javite razredničarki/razredniku ali meni. 
O morebitnih spremembah navodil ali smernic NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ vas bomo sproti obveščali, 
zato vas prosim, da redno spremljate e-pošto in spletno stran šole. 
 
Prvi šolski dan imamo sprejem za učence 2.–9. razreda ob 8.15, prvošolčke pa vabimo pred 
šolo skupaj s starši ob 9. uri. Na Sv. Duhu na Ostrem vrhu se srečamo ob 10. uri, v Gradišču na 
Kozjaku pa ob 11. uri. 
 
V šoli bo že prvi dan malica in kosilo za vse učence, razen za prvošolce. V sredo začnemo kuhati 
kosilo tudi za zunanje odjemalce, lahko se še prijavite (pokličite v tajništvo ali javite v kuhinjo). 
Normalno bosta potekala tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje. 
 
Vsi učenci, ki se vozijo z avtobusi, bodo v sredo prinesli domov prijavnice – prosim, če jih takoj 
izpolnite in do petka vrnete razrednikom/razredničarkam, da uredimo vozovnice. Učenci bodo 
prinesli tudi prijavnice za jutranje varstvo, oddelek podaljšanega bivanja (OPB) ali varstvo 
vozačev (VV) – prosim, da izpolnite prijavnice ali pa le preverite podatke, jih 
popravite/dopolnite. Učenci bodo odhajali iz OPB in VV le ob urah, ki jih boste zapisali na 
prijavnici. Otroci naj vrnejo vse prijavnice prav tako najkasneje do petka. Učenci, ki ne bodo 
vključeni v OPB ali VV, pa bodo morali zapustiti šolske prostore takoj po končanem pouku oz. 
kosilu. 
 
Prosimo vas, da učenci, ki ne bodo vključeni v jutranje varstvo, prihajajo v šolo največ 10 min 
pred pričetkom pouka – to je ob 8.10. Od 7.45 dalje ne morejo več v jutranje varstvo, zato 
bodo morali do 8.10 počakati pred šolo. 



Vsi starši, katerih otroci se bodo vozili s kombijem, prosim, javite podatek, da potrebujete 
vožnjo s kombijem na mojo e-pošto ali pa v ponedeljek, 30. 8. pokličite v tajništvo šole (02 674 
08 30). 
 
V septembru vas bomo povabili na roditeljske sestanke, na katerih boste izvedeli še mnogo 
več o  šolskem letu 2021/22. Na kakšen način bodo potekali sestanki, vas bomo še obvestili. 
 
Veselimo se ponovnega srečanja z vami in verjamemo, da nam bo skupaj uspelo uspešno 
izpeljati še eno 'korona' šolsko leto.  
Vsi se bomo potrudili, da se bosta uresničili dve največji želji – da izvajamo pouk v šoli in da 
ostanemo zdravi. 
 
Lepo vas pozdravljam, Manja Kokalj  
 


