Vojnik, 17.02.2021
Spoštovani starši, učenke in učenci!

Po počitnicah se naša šolska vrata ponovno odpirajo za vse. Ob ponovnem vključevanju učencev in
učenk v šolo in ob zavedanju, da je virus še vedno med nami, bomo ob skrbnem načrtovanju našega
dela upoštevali prejeta priporočila našega ministrstva in NIJZ.
Poskrbeli bomo za izvajanje zdravstvenih ukrepov v največji možni meri. Poleg zdravja je znanje
največja vrednota vsakega posameznika in želimo si, da bi znali skupaj z dobrim medsebojnim
sodelovanjem in zaupanjem ohranjati zdravje in našim učencem omogočati rasti v znanju. Eden od
pomembnih pogojev, da bomo temu lahko sledili je ta, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. Otrok, ki
kaže znake bolezni, mora ostati doma, zato Vas naprošamo, da ste pri tem dosledni.
Na šoli bomo za zaščito pred okužbo poskrbeli za:
- redno in temeljito umivanje/razkuževanje rok,
- večkratno zračenje prostorov,
- ustrezno čiščenje in razkuževanje prostorov,
- ohranjanje varne razdalje in določene koridorje gibanja po šoli.
Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, pri izvajanju izbirnih predmetov pa bodo učenci v heterogeni
skupini, kjer je potrebno nošenje maske tudi v učilnici. Učenci bodo v šolski prostor vstopali s časovnim
zamikom na ločenih vhodih. Podrobna navodila najdete na tej strani, učenci pa bodo vse informacije
in navodila prejeli prvi šolski dan. Vse oblike sestankov bodo še vedno potekale na daljavo, po telefonu
ali preko videopovezav in le redko v šolskih prostorih. Redno Vas bomo obveščali na naši spletni strani
ali z lopolis obvestili in Vas naprošamo, da jih redno berete.
Naprošamo Vas tudi, da nam pomagate na področjih, kjer zmorete. Predvsem Vas naprošamo:
- da otroci ne prihajajo v šolo pred določenim časom in ga prevzamete ob določenem času,
- da otroka, ki je vozač, če imate možnost, pripeljete sami,
- da predvsem v višjih razredih poskrbite za varstvo otroka do prihoda v šolo,
- da s svojim zgledom otroke učiti higieno kašlja in kihanja ter ustrezno higieno rok.
Samo skupaj ob medsebojni pomoči bomo zmogli ohranjati pogoje za izvajanje pouka v šolskih
prostorih za vse naše otroke.
Ker zmoremo in ker našim otrokom želimo najboljše, verjamem, da bomo premagali ovire in uspešno
nadaljevali naše šolsko delo v šolskih prostorih.

Ravnateljica: mag. Olga Kovač
s sodelavci

