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Spoštovani starši,  

v ponedeljek, je ponoven začetek pouka za učence od 1. do 3. razreda. Vsi imamo 
polno glavo vprašanj in zelo malo enoznačnih odgovorov. V vsakem primeru je 
neznank še veliko.  Zahvaljujemo se vam za odlično podporo in sodelovanje, ki smo 
ga vzpostavili med učenci, starši in šolo v tem posebnem času. Včeraj smo imeli 
sestanek s predstavniki staršev, kjer smo se pogovorili o nekaterih odprtih vprašanjih 
in skušali nanje odgovoriti. Zaradi zahtevnosti navodil prosimo za potrpežljivost. 
Urnikov in razporedov ne bomo pripravljali daleč naprej, ampak sproti, kakor tudi sproti 
prihajajo spremembe. Naša skupna skrb je, da se bodo otroci v šoli dobro počutili.  
Sporočamo vam, da jih z veseljem pričakujemo. Ker je veliko pravil iz 
predpisanih protokolov  stalnica življenja in dela v šoli, se za učence zelo veliko 
ne bo spremenilo. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi, samozavestjo in 
mirnim pristopom učencev, staršev in učiteljev zmogli in uspešno začeli »novo 
šolsko leto« v mesecu maju.  
Šola je ob ponovnem začetku pouka sprejela Pravila ravnanja v Osnovni šoli Ludvika 
Pliberška Maribor ob ponovnem začetku pouka v času epidemije COVID – 19, v katerih 
natančno opredeljujemo postopke in dejavnosti v zvezi s ponovnim začetkom pouka 
in oblikovanjem skupin. Dokument se spreminja iz ure v uro, tako kot dobivamo nova 
navodila in/ali preklice prejšnjih navodil.  
Za vas smo pripravili povzetek navodil, ki bodo veljala v ponedeljek, za ostale dneve 
pa bomo počasi dopolnjevali. V začetku tedna ste nam sporočili, kdo bo prišel v šolo 
in kdo ne ter nekatere druge osnovne podatke, ki jih potrebujemo za načrtovanje dela. 
Dogovorili smo se glede začetka in konca pouka ter podaljšanega bivanja.  
 
Kaj naj starši povedo učencem? 

 Učitelji jih z veseljem pričakujejo.  

 Naj jih nič ne skrbi, ker je šola še vedno »stara« šola.  

 O vsem se bomo počasi in po korakih skupaj dogovorili v šoli.  
 
Kaj bo potekalo v šoli in kaj še vedno na daljavo? 
Od predvidoma 18. 5. 2020 se VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih 
šole. Od predvidoma 25. 5. 2020 se VIZ delo za učence 9. razreda izvaja v prostorih 
šole. Predvidoma od 25. 5. 2020 dalje se lahko izvaja dopolnilni pouk in druge oblike 
individualne in skupinske pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave 
in težko dosegajo standarde znanja. 
 
Za učence od 4. do 8. razreda tudi od 18. 5. 2020 bo VIZ delo še naprej potekalo na 
daljavo (z izjemami dopolnilnega pouka, drugih oblik individualne pomoči za 
posameznike). 
 
VIZ delo za učence 1.,2., 3. in 9. r, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati 
zaradi zdravstvenih omejitev, se nadaljuje v obliki izobraževanja na daljavo.  
 
Izvajata se jutranje varstvo in podaljšano bivanje v enakem terminskem razporedu kot 
v običajnih okoliščinah. 
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Ne izvajajo se:  

Šole v naravi Razstave 

Plavalni tečaj Koncerti 

Kolesarski izpit Drugi množični dogodki 

Interesne dejavnosti Ekskurzije (ne za učence ne za učitelje) 

Proslave Izleti 

Valeta Tabori 

Govorilne ure Seje organov šol in učiteljskega zbora (razen v nujnih 
primerih in v manjših skupinah)  

 Izbirni predmeti (obvezni in neobvezni) 

 
Fakultativni pouk nemščine in izbirni predmeti (obvezni in neobvezni) bodo še 
naprej potekali na daljavo.    
Pouk angleščine v 1. razredu bo potekal znotraj manjših učnih skupin v sklopu 
obveznega programa s prilagoditvami.  
Fakultativni pouk nemščine bo lahko potekal tudi v sklopu manjših učnih skupin ob 
vstopu učiteljice v skupino, ki bo za ostale učence delo diferencirala in individualizirala, 
sicer pa na daljavo.  
 
Oprema 
Učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli nosijo zaščitne maske ves čas, ko so v prostorih 
šole, tudi med poučevanjem vsakemu od njih dodeljene učne skupine znotraj matične 
učilnice. 
Učenci 1., 2. in 3. razreda zaščitnih mask ne nosijo. 
 
Kje bodo učenci? 
Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici. To je za posamezno skupino matična 
učilnica. V učilnici so stoli poimensko označeni. Med posameznimi učenci  je 
zagotovljena razdalja 1,5 – 2,0 metra. Na prazne in označene stole se učenci ne smejo 
usedati. 
Učenci so v razrede razdeljeni v skupine, ki številčno ustrezajo priporočilom. V 9. 
razredu so učenci razdeljeni po obstoječih heterogenih skupinah. 
 
Razredniki najkasneje 2 dni pred ponovnim pričetkom pouka obvestijo starše učencev 
1., 2. in 3. razreda, v kateri matični učilnici je njihov otrok.  Starše zaprosi, da 
informacijo predajo otroku.  
 
Učenci v so razporejeni: 

RAZRED SKUPINA UČILNICA 
št. učencev v 

skupini OPOMBE 

1. razred skupina 1 A P 12 15  

 skupina 1 B P 13 15  

 skupina 1 C P 15 14  

  skupina 1 D P 4 15  

 Skupina 1 E P1 4  

2. razred skupina 2 A 201 14  

 skupina 2 B 203 13  

 skupina 2 C 206 14  

  skupina 2 D 207 13  
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3. razred skupina 3 A N 5 14  

 skupina 3 B N 3 13  

 skupina 3 C N 4 13  

  skupina 3 D N 11 14  

9. razred skupina 9 A 101  14  

 skupina 9 B 104 15  

 skupina 9 C 106 15  

  skupina 9 D 109 14  

 
 
Vstop v šolo 
Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Izjema so starši, ki pridejo 
po otroka po 13.00.  
 
V  šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata vhodov 1 in 3 ter vhoda pri terasi v malo 
telovadnico. Vsaka vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec, zaposlen preko 
javnih del.  
Učenci v šolo vstopajo obuti in ne potrebujejo copat. Garderobo odložijo na prazen stol 
ob svojem prostoru.  
 
Vstop v šolo je za učence, ki bodo vključeni v jutranje varstvo ali varstvo čakajočih od 
6.45 dalje pri vratih v malo telovadnico preko terase. Če kdo potrebuje takšno obliko,  
naj to sporoči razredniku.  Starši naj pri oddaji otroka upoštevajo označeno varnostno 
razdaljo.  
 
Priporočamo, da starši upoštevajo priporočene ure prihodov otrok, kjer je to mogoče.  
 
Učenci 1. razreda vstopajo od 8.00 do 8.15 skozi vhod 1. Pri vhodu ga bo pričakal 
dežurni učitelj ali informatorka. Učenci bodo usmerjeni do učilnic, pred učilnicami pa 
jih bodo počakale učiteljice in jih spremile do njihovih prostorov. Priporočamo, da starši 
na poti do vhoda upoštevajo priporočeno varnostno razdaljo. Pouk bo trajal vključno s 
kosilom do 12.00. Odhod domov ob 12.15. Prosimo prihajajte točno in počakajte na 
varnostni razdalji.  
 
Učenci 2. razreda vstopajo od 8.00 do 8.15 skozi vhod 3. Pri vhodu ga bo pričakal 
dežurni učitelj ali informatorka. Učenci bodo usmerjeni do učilnic, pred učilnicami pa 
jih bodo počakale učiteljice in jih spremile do njihovih prostorov. Priporočamo, da starši 
na poti do vhoda kolikor je mogoče upoštevajo priporočeno varnostno razdaljo. Pouk 
bo trajal vključno s kosilom do 13.00. Odhod domov ob 13.00. Prosimo prihajajte točno 
in počakajte na varnostni razdalji.  
 
 
Učenci 3. razreda vstopajo od 8.15 do 8.30 skozi vhod 1. Pri vhodu ga bo pričakal 
dežurni učitelj ali informatorka. Učenci bodo usmerjeni do učilnic, pred učilnicami pa 
jih bodo počakale učiteljice in jih spremile do njihovih prostorov. Priporočamo, da starši 
na poti do vhoda upoštevajo priporočeno varnostno razdaljo. Pouk bo trajal vključno s 
kosilom do 13.00. Odhod domov ob 13.00. Prosimo prihajajte točno in počakajte na 
varnostni razdalji.  
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Starši učencev, ki bodo prihajali po učence po kosilu pridejo pred vhod in počakajo 
učence.  

Razred ura Opombe  

1. razred ob 12.15 skupina se pripelje do vstopnih vrat 

2. razred ob 13.00 skupina se pripelje do vstopnih vrat  

3. razred ob 13.00 skupina se pripelje do vstopnih vrat 

 
Učence, ki bodo po kosilu še ostali v podaljšanem bivanju, starši praviloma prevzamejo 
na šolskem dvorišču. V primeru slabega vremena vstopijo v šolo (obvezna uporaba 
maske in razkuževanje rok), ob upoštevanju varne razdalje stopijo pred učilnico do 
oznake, vrata bodo odprta in prevzamejo otroka.  
 
Druge osebe in starši v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi 
zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same. 
 
Učenci se razkužujejo ob vstopu v njihovo matično učilnico – pred pričetkom pouka. 
Pred odhodom v šolo naj si učenci temeljito umijejo roke.  
 
Gibanje po šoli 
Učenci se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi 
označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja 
smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole. 
Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med 
seboj, razen v podaljšanem bivanje, kadar ni druge možnosti. 
 
Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne 
prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje. 
 
Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin. 
 
Učenci domov ne nosijo šolskih potrebščin – velja za učence 1. triade. Prvi dan 
ponovnega pouka prinesejo vse šolske potrebščine v šolo, nato ostanejo v šoli do 
konca šolskega leta. Prvi dan prazno torbo lahko odnesejo domov, kjer starši poskrbijo 
za ustrezno razkuženje le te. 
 
Ko bo možno – po presoji učitelja – bo pouk prve triade potekal na prostem, v 
neposredni okolici šole.    
 
Izvajanje pouka ali drugih dejavnosti na igralih je trenutno (še) prepovedano.  
 
Dodatne potrebščine 
Starše prosimo, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine: 

- Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo. 
- Plastenko (da se po uporabi zavrže) z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba 

in možna kontaminacija umivalnika. 
- Sredstvo za zaščito pred soncem (velja predvsem v prvi triadi). 

 
Šolska prehrana 
Malica bo v učilnicah. Kosilo bo v jedilnici, po novem razporedu.  
Pri kosilu v jedilnici upoštevamo talne označbe in sedežni red.  
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Zajtrk in popoldanska malica sta organizirana. 
Na zajtrk bodo učenci odhajali iz male telovadnice, kjer bo jutranje varstvo,  v jedilnico, 
kjer bodo imeli zajtrk že pripravljen na določenem mestu na očiščeni površini.  
 
Šolska knjižnica 
V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta. Če ima kateri od 
učencev knjige, ki jih mora vrniti, jih spravi v vrečko. Označi jih z imenom, priimkom in 
razredom, ki ga obiskuje  in jih odloži na za to določeno mesto v učilnici. Učitelj na 
vračilo knjig učence posebej opomni v prvih dneh ponovnega izvajanja pouka. 
 
Sum na obolenje z virusom COVID – 19 
Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, 
eAsistent), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. Ravnatelj je dolžan 
v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le-ta sproži epidemiološko preiskavo, 
s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega 
učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki 
izda odločbe o karanteni. 
 
Ob ponovnem začetku pouka nam želim veliko potrpežljivosti, razumevanja in skupnih 
uporabnih rešitev.  
 
Lepo vas pozdravljam.  
 
Ravnateljica: Lidija Todorović 
 
Maribor, 15. 5. 2020  

 
 
 
 
          


