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Spoštovani starši in skrbniki! 
 
Pričenja se novo šolsko leto, ki bo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe zahtevalo od vseh 
dosledno upoštevanje navodil in veliko prilagajanja. Želimo si, da bi šolsko leto učenci preživeli v šoli, s 
svojimi vrstniki in učitelji. 
Zato je še posebej pomembno, da v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri 
tem upoštevate, da: 
  
1. vaš otrok v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2; 
2. otroku ni bila odrejena karantena;  
3. v zadnjih 14 dneh vam (ali članu vaše družine) zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila 

samoizolacije; 
4. Če se bodo pri vašem otroku pojavili znaki/simptomi prehladnega obolenja (vročina, boleče grlo, 

kašelj) ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, otrok 
ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite 
otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.  
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo, boste nadaljnja 
navodila prejeli od epidemiološke službe. 

 

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami  
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi  
med potekom bolezni.  
 
Osnovne informacije o COVID-19 
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas 
med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z 
znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih 
oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je 
potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 
let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, 
imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s 
SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z 
izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je 
možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako 
najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij 
na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 
 
V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe 
s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom. 
 
Šolsko leto 2020/21 bomo pričeli po Modelu B, kar pomeni, da bodo v šoli prisotni vsi učenci, veljajo 
pa preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe.   
Vse ukrepe smo v maju in juniju 2020 že upoštevali, učenci jih večinoma že poznajo. Prvi šolski dan jih 
bodo s protokolom seznanili razredniki in učitelji. 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


 
 
Veliko pozornosti bomo posvetili higieni rok in kašlja ter razkuževanju površin.  
 
Učenci od 6. do 9. razreda bodo pri gibanju po šoli ali v primeru združevanja v skupine nosili maske. 
Masko učenec prinese s seboj. 
 
Šolska prehrana bo organizirana, učenci bodo malicali v razredu, pri kosilu bo veljal poseben režim. 
Zaradi izredne prostorske stiske v jedilnici, bodo kosila potekala po posebnem razporedu. Učenci 1., 2. 
in 3. razreda bodo kosili v učilnicah, vsi ostali pa po posebnem časovnem razporedu v jedilnici.  V  
mesecu septembru še ne bomo mogli zagotoviti kosil za tiste, ki so nanje prijavljeni le občasno.  
 
Avtobusni prevozi bodo organizirani kot običajno. Vozni red bo objavljen na spletni strani šole. Pri 
prevozu mora otrok, ne glede na starost, nositi masko in si ob vstopu razkužiti roke. Če je le mogoče, 
naj otroci prihajajo v šolo peš ali s kolesom.  
 
Ob pričetku novega šolskega leta morate starši izpolniti izjavo, da je otrok zdrav. Izjavo potrebujemo 
pred pričetkom pouka oziroma  prvi šolski dan. Pisno izjavo  naj otrok prvi šolski dan prinese razredniku. 
 
Podrobnejša navodila za prvi šolski dan vam bo razrednik vašega otroka posredoval po elektronski 
pošti v ponedeljek, 31. 8. 2020. 
 
Želim vam in vašemu otroku prijeten in spodbuden pričetek novega šolskega leta! 
 
Lepo pozdravljeni! 
 

Mojca Rozman, ravnateljica 
 

 


