
 
 

JAVNI VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNI  ZAVOD 

I. OSNOVNA  ŠOLA  ROGAŠKA  SLATINA 

 
Kidričeva ulica 24 

3250 Rogaška Slatina 

tel.: (03) 818 36 00; fax: (03) 818 36 06 

e-pošta: os1-rog.slatina@guest.arnes.si 

 
Spoštovani starši, 
 
v torek, 26. 1. 2021 se odpirajo šolska vrata za učence, ki obiskujejo 1., 2. in 3. razred. 
 
Prosim, če spodaj zapisani povzetek prejetih navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport temeljito preberete. 
 
V šolo naj prihajajo le zdravi učenci.  Pristojne institucije opozarjajo, da je ob ponovnem 
zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno 
skušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki 
ste jim blizu – kontakt z njimi naj bo na zadostni razdalji in z uporabo maske. 
 
Šola bo v času od torka dalje izvajala obvezen (pouk) in delno tudi razširjen program (jutranje 
varstvo, podaljšano bivanje).  
 
V primeru, da v času jutranjega varstva in podaljšanega bivanja lahko sami zagotovite 
varstvo, je v namen zmanjšanja možnosti okužb priporočljivo, da otrok pride v šolo tik pred 
pričetkom pouka,  domov pa odide čim prej po pouku. Otroci se namreč v času pred in po 
pouku, ko je velik del dejavnosti sicer posvečen druženju in igri,  ne bodo mogli igrati na 
način, kot je bilo to mogoče pred epidemijo. 
 
Učenci bodo morali v šoli izven matične učilnice nositi zaščitne maske.  
 
Organizacija prevozov: Ministrstvo predlaga, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji 
meri poskrbite starši. Šolski prevozi se bodo izvajali na način, da bodo potniki v avtobusu na 
sedežih v cikcak  razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok. 
 
Vozni red:  
 

AVTOBUS MINIBUS 

7.30 – Tuncovec 
7.40 – Nimno 
7.45 – Brestovec 

7.50 – Male Rodne 

13.00 – v vse smeri 12.55 – v smeri Male Rodne 

 
 
 
 
 



PRIHOD V ŠOLO: 
 

 Ko boste svojega otroka pripeljali v šolo, upoštevajte varnostno razdaljo in se držite 

talnih označb pred šolo. Če je le možno, pripeljite učence v šolo med 8.00 in 8.15 uro. 

Šola bo do 8.00 zaklenjena! Starši v šolo ne vstopate, v šolo vstopijo samo otroci. 

 Druženje z učenci ostalih oddelkov ni dovoljeno. Prosimo, pogovorite se o tem z vašimi 

otroki. Pred šolo in v šoli (na hodnikih, pri  obiskovanju WC-ja, pri kosilu) bo potrebno  

vzdrževati distanco. 

 Jutranje varstvo (od 5.30 dalje) bo potekalo samo za 1. razrede. V kolikor starši ostalih 
učencev nikakor ne morete zagotoviti varstva pred pričetkom šole, bodo učenci, ki bodo 
prišli v šolo pred 8.00, na pouk počakali v jedilnici na določenem sedežu z masko.  

 Učenci bodo ves čas pouka in podaljšanega bivanja v matičnih razredih. 

 Učenci garderob ne bodo koristili, v copate se bodo preobuli pred razredi. 

 Otroci naj imajo s seboj polno plastenko – bidon z vodo, ki ga bodo redno nosili domov.  

 Prostore bomo pogosto zračili, zato dajte svojemu otroku kakšna dodatna oblačila 

(jopico). 

 Pri kosilu bodo imeli otroci v  jedilnici določen sedežni red.  

 Učenci v šolo ne smejo prinašati igrač. 

 Tudi v popoldanskem času bo šola zaklenjena. Učenci, ki niso v OPB, bodo po pouku 

odšli domov. 

 Učenci, ki bodo vključeni v OPB, bodo v matičnih učilnicah. Ko boste prihajali po otroke, 

vas bodo učiteljice opazile pri oknu ali pa boste potrkali. Starši, počakajte pred šolo. 

Učenci bodo ves čas v istih učilnicah, tako da ne bo težav z iskanjem.  

 Pouk bo potekal po urniku, potrebščine naj učenci nosijo sproti, kar potrebujejo za 

določen dan.  

 

Od torka, 26. 1. 2021 dalje, imajo učenci od 1. do 3. razreda prehrano prijavljeno kot pred 

zaprtjem šol. Prosimo, da morebitne odjave čim prej uredite preko portala LoPolis. V 

primeru težav z odjavami pišite: natalija.heric@1osrogaska.si. 

 

Vljudno vas prosimo, da še redno spremljate Teams, saj bo komunikacija/obveščanje 
potekalo predvsem na ta način. Govorilne ure bodo mogoče po dogovoru preko Teamsa. . 
 
Veselimo se prihoda vaših otrok nazaj v šolo. Poskrbeli bomo za varno okolje in dali 
poudarek zdravju in dobremu počutju vaših otrok.  
 
V primeru vprašanj kontaktirajte razredničarko ali vodstvo šole.  
  
Želim vam vse dobro,  
 

ravnateljica Anita Skale 


