Spoštovani starši učencev vozačev!

V mesecu juniju ste prijavili Vašega otroka na organizirani šolski prevoz. Na osnovi prijav in
potreb smo organizirali prevoz z avtobusi in kombiji. Na prevoz je v šolskem letu prijavljenih
več kot polovica vseh učencev.
Učenci morajo po pouku oditi na prvi šolski prevoz. V primeru spremembe časa odhoda na
prevoz se mora učenec obvezno o spremembi dogovoriti z razrednikom.
VOZNI REDI za posamezno relacijo so objavljeni na šolski spletni strani. Ob posamezni relaciji
so tudi specifike za posamezno relacijo. Prosimo, da jih skrbno preberete.
Da bo vožnja v šolo in nazaj varna in prijetna, Vas vljudno prosimo, da se z otrokom pogovorite
o prometni varnosti in upoštevanju naslednjih navodil:
•
•
•
•
•
•

skupaj prehodite pot do postajališča in jih opozorite na vse nevarnosti,
otroci naj bodo na postajališču nekaj minut pred odhodom avtobusa, kajti vozniki jih zaradi vezav na
naslednje prevoze ne bodo mogli čakati,
med vožnjo morajo otroci sedeti in se pripeti z varnostnim pasom,
mlajši otroci zasedajo sprednje sedeže,
pri izstopanju morajo počakati na postajališču, da avtobus odpelje in šele nato nadaljujejo svojo pot,
dolžni so upoštevati voznikova navodila in opozorila.

Vabimo vas, da si skupaj z otrokom na spletni strani šole ogledate prometno varnostni načrt šole in
spletni portal, kjer so označene šolske poti in nevarne prometne točke.

V skladu s priporočili NIJZ‐a vam posredujem navodila, ki jih morajo otroci na prevozu
upoštevati. Vljudno vas prosim, da se z otrokom o navodilih pogovorite. Otrok jih je dolžan
upoštevati.
1. Sredstva javnega prevoza uporabljajo le otroci brez znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna
temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu…).
2. Otroci VES ČAS prevoza nosijo MASKO, ki prekrije nos in usta. Med nošenjem se maske ne dotikajo.
5. Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke (razkužilo zagotovi prevoznik).
6. Otroci naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu.
7. Otroci naj čakajo na vstop v vozilo tako, da je med njimi varnostna razdalja.
8. Priporočamo, da sorojenci sedijo skupaj.
9. Pri izstopu pazijo na razdaljo vsaj 1,5 m.
Po prihodu s šolskim prevozom gredo učenci na vhod, ki je določen za posamezni razred in nato gredo
takoj v učilnico.
POMEMBNO! V izrednih zimskih razmerah na določeni hribovitih predelih zaradi prenevarnih razmer
prevoz ne bo organiziran. Za dodatne informacije se lahko obrnete na voznika posamezne lokacije.
V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj me lahko pokličete na tel. 7800 553 (Lidija Eler Jazbinšek).

