Obvestilo – Vrnitev v šolo – pouk od 12. 4. 2021 dalje
Spoštovani starši!
obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja
do 18. aprila.
Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo vrtci in osnovne šole. Pravila in
omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.
Tako se v ponedeljek v šolo vračajo vsi učenci od 1.- 9. r. Vozni red in prevozi ostajajo
nespremenjeni .
Prosimo, da starši šoli sporočite vsak primer, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo Covid-19. Le
na ta način lahko šola izpelje vse predpisane postopke odzivanja o potrjenem primeru okužbe
s SARS CoV-2 v zavodu, tako kot to določajo navodila NIJZ. S tem se v zavodu zagotovi
omejevanje nadaljnjega širjenja okužbe s SARS CoV-2 in zavaruje druge otroke, zaposlene v
zavodu ter posledično tudi njihove družine.
Prosimo starše, da tudi v zasebnem življenju upoštevate priporočila NIJZ, ki za čas trajanja
epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine.
Še vedno je obvezna uporaba zaščitnih mask za učiteljice/učitelje ter za učenke/učence od 6.
do 9. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje, zaščitne maske se ne
uporabljajo pri pouku športa. Priporočamo, da čim več športa in drugih aktivnosti poteka
zunaj.
Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za
učenke/učence od 1. razreda do vključno 5. razreda osnovne šole, izključno ko so v matičnemu
oddelku. Zaščitna maska ni obvezna tudi za vzgojiteljice/vzgojitelje predšolskih otrok in
vzgojiteljice/vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z
otroki.
Kljub temu priporočamo, da vsi strokovni delavci pri neposrednem delu z otroki za svojo
varnost in zaščito, ves čas uporabljajo zaščitno masko.
Na svidenje v ponedeljek.
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