
Spoštovani starši.         
 

26. 1. 2021 šola ponovno odpira vrata za učence 1. triade (1., 2. in 3. razred).  

 

Veselimo se prihoda učencev v šolo in se hkrati zavedamo odgovornosti, ki ga le-ta 

prinaša. Ob ponovnem odprtju šol se tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2 

ponovno poveča. Da bomo učencem zagotovili čim bolj varno šolsko okolje, bomo vsi 

skupaj upoštevali poostrene ukrepe, s katerimi smo vas že seznanjali. 

 

V šolo prihajajo samo zdravi učenci.  
 

Po trenutnih navodilih MIZŠ se učenci/ke iz različnih oddelkov ne smejo združevati 
oz. morajo biti ves čas prisotnosti v šoli v svojem oddelku (»mehurčku«).  

Po navodilih in z omejitvami, ki nam jih narekuje MIZŠ, bomo  

primorani določene dejavnosti, ki jih v običajnih okoliščinah lahko  

ponudimo in izvajamo, do nadaljnjega opustiti.  
 

Zavedamo se, da bo to v organizacijskem smislu za nekatere starše težavno, vendar 

vas vljudno naprošamo za razumevanje. 

 

Do nadaljnjega BOMO izvajali: 
• obvezni program (vključno z neobveznim izbirnim predmetom angleščina v 1. 

razredu), 

• jutranje varstvo samo za 1. razred (6.00–8.15),  

• podaljšano bivanje (11.50–16.30). 

 

Do nadaljnjega NE bomo izvajali: 
• nadstandardnega jutranjega varstva za 2. in 3. razred (ne moremo zagotoviti 

nemešanja skupin),  

• nobenih dejavnosti izven in v okviru pouka, ki bi vključevale združevanje 

učencev (interesne in druge dejavnosti), 

• šol v naravi, plavalnih tečajev in ekskurzij, 

• dejavnosti, ki niso del programa šole in jih izvajajo zunanji izvajalci. 



PRIHOD V ŠOLO in ODHOD IZ ŠOLE 
 
• Učenci 1. in 2. razreda vstopajo na vhodu za razredno stopnjo, učenci 3. razreda 

vstopajo na vhodu za predmetno stopnjo.  

 

• Otroci v šolo vstopajo in izstopajo sami in z zaščitno masko. V garderobah se 

preobujejo in preoblečejo, nato pa gredo v učilnice.  
 

• Staršem vstop v šolo ni dovoljen.  

 

• Otroci naj se ne zadržujejo v okolici šole. V šolo naj prihajajo po 8. uri in po 

končanih šolskih obveznostih takoj odidejo domov.  

 

• Otroke, ki gredo domov takoj po pouku (v spremstvu staršev, skrbnikov), počakajte 

pred šolo. Do tja jih bodo pospremili učitelji.  
 

• Način prevzema otrok iz podaljšanega bivanja bo potekal po sistemu, kot smo 
ga imeli pred šolanjem na daljavo (prevzem otrok preko atrijev oz. preko klica na 
telefonsko številko posameznega oddelka podaljšanega bivanja).  

 

• Otroci naj v skupnih prostorih (hodniki, sanitarije) in pri vstopu ter izstopu iz šole 

uporabljajo zaščitno masko. V skupni učilnici (ko so s svojimi sošolci) so lahko 

brez maske. Starše naprošamo, da se doma pogovorite o uporabi zaščitnih mask 

in otroke pripravite na pravilno in dosledno uporabo le-te. 

 

• Prosimo vas, da se s svojim otrokom pogovorite in ga pripravite na vzdrževanje 

ustrezne varne medosebne razdalje in izogibanje nepotrebnim stikom, zlasti z 

učenci drugih oddelkov, tako v šoli kot izven nje.  

 

• Prostore šole bomo zračili pogosteje kot običajno. Ker smo v zimskem obdobju, 

vas prosimo, da zagotovite, da bo imel vaš otrok s seboj ustrezna dodatna topla 

oblačila.  

 

 



ŠOLSKA PREHRANA 
 
Ob povratku učencev v šolo bomo upoštevali prijave na šolsko prehrano, ki so bile 

evidentirane pred zaprtjem šole zaradi korona virusa. 

V primeru sprememb vas prosimo, da posamezne obroke šolske prehrane odjavite 

preko E-asistenta (odjava obrokov), telefonske številke 01 830 31 46 (kuhinja) ali 

elektronskega naslova: kuhinja@os-marijevere.si. 
 
PREVOZI UČENCEV 
 
Prosimo, da za varen prihod in odhod otroka iz šole v čim večji meri poskrbite tudi 

starši oz. skrbniki. V kolikor je le mogoče, naj otroci v šolo pridejo peš.  

Za učence iz Volčjega Potoka je organiziran kombi prevoz.  

Učenci naše šole, ki se vozijo iz Šmarce, uporabljajo javni avtobusni prevoz. Pri tem 

naj upoštevajo navodila, ki jih bodo dobili. Sedijo naj na sedežih v cikcak razporeditvi 

in uporabljajo maske ter razkužila za roke ob vstopu na avtobus.  

 
Violeta Vodlan, ravnateljica OŠ Marije Vere 

 
Telefonske številke podaljšanega bivanja (OPB): 
 
1. RAZREDI (oddelki podaljšanega bivanja ostajajo enaki)  
 

OPB 1 (1. a) tel. št. 069 750 958  
OPB 2 (1. b) tel. št. 069 750 922  
OPB 3 (1. c) tel. št. 069 750 953  
 
2. RAZREDI (oddelki podaljšanega bivanja ostajajo enaki)  
 
OPB 4 (2. a)tel. št. 069 750 954  
OPB 5 (2. b) tel. št. 069 750 955  
OPB 6 (2. c) tel. št. 069 750 956  

 
3. RAZREDI (oddelki so oblikovani v skupine tako, kot pri dopoldanskem pouku)  
 
OPB 3. A tel. št. 069 750 957  
OPB 3. B tel. št. 041 974 961  
OPB 3. C tel. št. 069 748 799 NOVO 


