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Učenci 4. do 8. razreda se bodo vrnili v 
šolske klopi 

Spoštovani starši. 

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s 
katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in 
predšolske vzgoje.  18. 5. 2020 so se v šolo vrnili učenci prve triade, 25. 5. 2020 učenci 
9. razreda, 1. 6. 2020 se vračajo v šolo učenci 4. in 5. razreda, 3. 6. 2020 pa učenci 
6., 7., in 8. razreda. 

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno 
pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), 
s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Podpisano izjavo morate starši oddati 
pred vstopom v šolo. 

Priporočila NIJZ, z dne 28. 5. 2020: 

V ospredju kot ključni ukrep ostaja zagotavljanje zadostne fizične distance in dosledno 
izvajanje higienskih ukrepov. Še naprej ostaja priporočeno upoštevanje ukrepov 
socialnega distanciranja, zlasti manjše število stikov. Osnovno vodilo je, da pridejo v 
šolo samo zdravi otroci oz. zaposleni.  

1. ZDRAVSTVENE OMEJITVE 
 
Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je posodobil zdravstvene omejitve za 
učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju. V sklepu RSK za pediatrijo je navedeno 
naj imajo kronično bolni otroci s potencialno večjim tveganjem za težji potek COVID-
19 opravljeno pred vstopom v šolo individualno oceno tveganja. Oceno opravi izbrani 
pediater po posvetu z lečečim subspecialistom in družino. 
 
RSK svetuje naj sorojenci in starši tistih otrok z večjim tveganjem, vključno z otroki, ki 
bodo prejeli potrdilo, gredo lahko v šolo oz. službo, vendar morajo biti posebej pozorni 
na simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužbe. 
 
 Iz tega sledi: 
• Otroci z zdravstvenimi omejitvami naj imajo opravljeno individualno oceno tveganja. 
Oceno opravi izbrani pediater ali lečeči subspecialist po posvetu z družino. Ocena 
temelji na trenutnem stanju aktivnosti bolezni, terapiji, dodatnih faktorjih tveganja in 
lokalni epidemiološki situaciji. Če lečeči specialist oceni, da ne obstaja dodatno 
tveganje za COVID-19, gre otrok lahko v šolo. 
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• Sorojenci otroka z zdravstvenimi omejitvami lahko grejo v vrtec/šolo, vendar morajo 
biti posebej pozorni na simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje 
okužbe. 
 

2. OSEBNA VAROVALNA OPREMA 
 

Priporočamo, da vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske, 
zaposleni ves čas, učenci pa izven matične učilnice. 
 
Vsi naj bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred 
uporabo ter po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke. Maska mora 
segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo. 
Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_ lektorirano.pdf. 
 

 

 

 

ORGANIZACIJA DELA 

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da 
starši razredničarki še danes  sporočite, ali je pri vašem otroku 
kakšna sprememba glede na prijave pred zaprtjem šole:  zajtrk, 
malica in kosilo, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, prevoz v šolo 
in domov. Če sprememb ni, bo vaš otrok vključen v vse aktivnosti, v 
katerih je bil pred zaprtjem šoli. Vnos hrane v šolo je prepovedan. 

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za 
učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez 
združevanja otrok), zato starše naprošamo, da svoje otroke, če je le 
mogoče, pripeljejo sami, ali pa pridejo peš, s kolesom …  

Če je vaš otrok prijavljen za prevoz, pa ga ne bo redno uporabljal 
(razen v primeru upravičene odsotnosti od pouka), ga bomo izpisali 
iz evidence vozačev. 

Lepo vas pozdravljam, 

Ravnateljica s sodelavci 
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