
NEKAJ KRATKIH INFORMACIJ O ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA DELA OD 18. 5. 2020 DALJE  

1. Za prevoz prvošolcev v šolo in iz šole morate starši poskrbeti sami, za učence 2.in 
3. razreda, ki so upravičeni do šolskega prevoza pa bo šola v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo organizirala šolski prevoz.  

2. Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. V šoli bomo za učence pripravljali 
malico in kosilo. Popoldansko malica bo tako kot sedaj  za  učence 1., 2. in 3. razreda 
v OPB za tiste učence, ki ste naročeni na popoldansko malico. Odjave in prijave šolske 
prehrane bodo potekale na ustaljen način, kot so potekale do 13. 3. 2020. Učenci si v 
šolo prinesejo steklenico z vodo. Uporaba lončkov za pitje vode v času trajanja ukrepov 
ne bo možna. 

3. Izvedba vzgojno-izobraževalnih dejavnosti pouka bo potekala v skupinah do 15 
učencev.  

4. Dejavnosti razširjenega programa OPB in jutranjega varstva se bodo prav tako 
izvajale v skupinah do 15 učencev, ki bodo oblikovane glede na potrebe posameznikov 
po razširjenem programu. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne 
bodo združevale, prav tako tudi učenci ne bodo prehajali med skupinami.  

5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v 
obliki izobraževanja na daljavo.  

6.Učenci v šolo prvi dan prinesejo zvezke in delovne zvezke, peresnice in šolske 
copate. Skladno s trenutnimi priporočili NIJZ zvezkov in ostalih šolskih potrebščin ne 
odnašajo domov. 

7. Učenci bodo vse delo povezano z učnimi cilji opravili v šoli. 

8. Učenci bodo v šolo lahko vstopali na vstopnih točkah od 7.30 ure dalje. Prilagamo 
zemljevid vstopnih točk za centralno šolo in POŠ Gotovlje. S poukom pričenjamo 
18.5.2020 ob 8.20.   

Prilagamo zemljevid vstopnih točk učencev ob prihodu v šolo in po končanih 
obveznostih iz šole. 

 

 

Samo skupaj bomo zmogli. Bodimo drug drugemu v oporo in pomoč. 

 

 

Tatjana Žgank Meža, 

ravnateljica I. OŠ Žalec 


