
 

 

 

Osnovna šola Domžale 

Bistriška 19 

1230 Domžale 

 

 

 
 

URL  

 

 

 

 

(01) 7240 081 

www.os-domzale.si 

 

 

Datum: 31.5.2020 

 

 OBVESTILO 

 o organizaciji vzgojno – izobraževalnega procesa v OŠ Domžale od dne 3. 6. 2020 dalje   

(za učence 9.r pa od 1. 6. 2020 dalje) 

za starše učencev predmetne stopnje (6. – 9.r) 

 

Spoštovani, 

kot smo vas obvestili 28. 5. 2020, z obvestilom, poslanim v eAsistent in na elektronski naslov, se z 
dnem 3. 6. 2020 v šolo vračajo tudi učenci 6., 7. in 8. r osnovne šole, medtem so učenci 9.r že od 
25. 5. 2020 ponovno v šolskih klopeh. 

Z namenom, da vas seznanimo s podrobnostmi, ki zadevajo organizacijo pouka učencev celotne 
predmetne stopnje od 3. 6. 2020 dalje, smo sestavili predmetni dopis in prosimo, da ga skrbno 
preberete ter informacije, ki se nanašajo neposredno na učence, prenesete svojim otrokom. Vas 
pa kot starše prosimo, da poskrbite za izjavo, kot sledijo napotki v nadaljevanju. 

Pouk na predmetni stopnji bo potekal v matičnih učilnicah posameznega oddelka, pri čemer 
bodo skupaj vsi učenci posameznega oddelka – heterogenih skupin v 8. in 9.r ne bo, enako ne bo 
delitev pri predmetih Gospodinjstvo ter Tehnika in tehnologija. Pouk športa  na predmetni stopnji 
bo ob lepem vremenu potekal zunaj, sicer prilagojeno v matičnih učilnicah posameznega oddelka. 

Urnik: v matični šoli bo pouk od 3. 6. 2020 potekal po urniku za 6. in 7. r enako, kot je potekal 
poprej. Urnik bo na voljo v eAsistentu od 2. 6. 2020 (pouk bo potekal le v  matičnih učilnicah, 
ne glede na navedbe učilnic v eAsistentu). Pouk za 8. in 9.r ne bo enak, temveč bo prilagojen. 
Pouk SLJ, MAT in TJA ne bo potekal v heterogenih skupinah ampak znotraj celotnega oddelka. 
Razporeditev ur bo vidna v eAsistentu, zato svetujemo, da učenci vsakodnevno spremljajo 
spremembe v urniku. Urnik za 3. 6. 2020 bo dne 2. 6. 2020 objavljen na spletni strani šole – za vse 
8. in 9.r matične šole. Sprememba urnika je neizogibna, ker zaradi priporočil NIJZ in navodil MIZŠ 
pouk poteka ves čas v isti – matični učilnici in ne v heterogenih skupinah. 

V dneh 1. in 2. 6. 2020 velja izjema za 9. r, o kateri ste bili že predhodno pisno obveščeni starši 
devetošolcev (obvestilo pa je objavljeno tudi na spletni strani šole) in sicer pouk ta dva dneva 
izjemoma še poteka po urniku, ki je veljal od 25. 5. 2020 dalje. Z dnem 3. 6. 2020 pa se ta urnik 
zaradi prihoda preostale predmetne stopnje spremeni, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. 

V podružnici sprememb urnika ni. Učenci 6., 7., 8. in 9. r bodo imeli pouk po urniku, ki ga lahko 
spremljate v eAsistentu. 

Dopoldanska malica: organizirana za učence od 6. – 9.r, ki so na malico prijavljeni (velja za 
matično šolo in podružnico) 

Kosilo: v matični šoli kosilo za učence od 6. – 9.r ni organizirano. V podružnici je kosilo za učence 
od 6. – 9.r organizirano. 

Varstvo čakajočih učencev: je organizirano v matičnih učilnicah. 

Vstop v šolo: dovoljen samo učencem in zaposlenim šole, staršem izključno po predhodnim 
dogovoru s strokovnim delavcem šole. Starši za vstop v šolo potrebujejo zaščitne maske, ki si jih 
priskrbijo sami. Učenci v šolo vstopajo in iz nje izstopajo  posamično, ob predpisani razdalji in ob 
upoštevanju navodil dežurnega osebja. 

http://www.os-domzale.si/
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Higienska priporočila: šola spoštuje in upošteva ter bo nadalje pri izvajanju vzgojno 
izobraževalnega procesa spoštovala in upoštevala priporočila in navodila MIZŠ in NIJZ, s 
poudarkom na ohranjanju medosebne razdalje, umivanju in razkuževanju rok, razkuževanju 
predmetov in površin, higieni kašlja in kihanja in osveščanju glede ukrepov. 

Zaščitne maske: otroci, mlajši od 12 let, zaščitnih mask ne nosijo. Otroci, starejši od 12 let, nosijo 
maske zunaj matičnih učilnic – hodnik, sanitarije, stopnišče, garderobe…. Zaposleni v šoli nosijo 
zaščitne maske ves čas. Zaščitne maske bodo na voljo pri informatorju pri vhodu v šolo. Starejši 
od 12 let imajo lahko svoje zaščitne maske tudi s seboj, če želijo. 

Šolske potrebščine: nosijo učenci vsak dan s seboj v šolski torbi, po urniku 

Prosimo vas, da učenci v šolo nosijo še: 

- dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo (lahko le prvi dan in pustijo v garderobni 
omarici ter vzamejo po potrebi). 

- plastični bidon ali plastenko (ne stekleničke)  z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in 
možna kontaminacija umivalnika (vodo lahko natočijo tudi vmes, v šoli). 

- sredstvo za zaščito pred soncem (lahko le prvi dan in pustijo v garderobni omarici ter 
vzamejo po potrebi). 

 
Šolske copate puščajo v garderobni omarici. 

 
OBVEZNOSTI ZA STARŠE: 

 
- vaš otrok za udeležbo pri pouku dne 3. 6. 2020 potrebuje z vaše strani izpolnjeno in 

lastnoročno podpisano izjavo, ki jo najdete v priponki: »Izjava starši – vrnitev učenca«. 
Prosimo vas, da izjavo natisnete, izpolnite, podpišete, da jo vaš otrok 3. 6. 2020 prinese v 
šolo. Brez izjave otrok ne bo mogel k pouku, saj je šola zavezana zagotoviti varno učno 
okolje vsem učencem. Za učence devetih razredov, ki so to izjavo že prinesli, je ni 
treba izpolnjevati in prinašati na novo. 

- v kolikor vaš otrok sodi v rizično skupino in ima zdravstvene omejitve iz skupin, opisanih 
v priponki Sklep RSK – pediatrija, je potrebno, da otrokov pediater ali lečeči subspecialist 
opravi individualno oceno tveganja. Če vaš otrok po oceni enega ali obeh naštetih 
zdravnikov ne sme k pouku, prosimo, da  o tem dejstvu obvestite šolo, pisno ali po 
elektronski pošti: os-domzale@guest.arnes.si, najkasneje do 5. 6. 2020. Velja za učence 
vseh razredov od 6. – 9.r. 

 

S tem obvestilom OŠ Domžale po priporočilih NIJZ tudi seznanja učence in njihove 
starše, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-
CoV-2 večje, zato je potrebno, da učenci in starši skušajo ustrezno zaščititi svoje 
morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – 
kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo zaščitne maske. 
 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje. 
 
Vljudno pozdravljeni, 
                                                                                                                Uroš Govc 
                                                                                                                 ravnatelj 
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