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Zadeva: OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2022/2023

Spoštovani starši, drage učenke in učenci,
v četrtek, 1. septembra 2022, se za vse učenke in učence odpirajo vrata Osnovne šole Trebnje
in njenih podružnic, začenja se šolsko leto 2022/2023. Za lažji pričetek novega šolskega leta
vam posredujemo nekaj osnovna izhodišča, ki jim bomo sledili pri izvajanju VIZ dela v šoli in
vseh ostalih dejavnostih, povezanih z življenjem in delom šole.
1. Splošne informacije
Seznami učencev po oddelkih so od ponedeljka, 29. 8. 2022, objavljeni na vseh vhodih v OŠ
Trebnje, kjer lahko vsi zainteresirani dostopate do teh podatkov.
Novo šolsko leto pričenjamo z zavedanjem, da se bomo morali poleg vzgojno-izobraževalnega
dela še vedno ukvarjati tudi z virusom SARS-CoV-2-. Izvajanje pouka in drugih dejavnosti je
predvideno na osnovi usmeritev okrožnice MIZŠ in v skladu z navodili in priporočili
Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2, ki je bila imenovana na NIJZ.
Posvetovalna skupina je pripravila dva dokumenta, in sicer Priporočila higienskih in
organizacijskih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 v VIZ in Navodila VIZ zavodom
ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. Oba dokumenta sta priloga
tega obvestila.
VIZ delo bo v tem šolskem letu potekalo tako, da bomo v največji možni meri upoštevali
osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje in širjenje morebitnih okužb s
koronavirusom ter tako delovali samozaščitno in preventivno. V prvi fazi zaščitni ukrepi
predvidevajo odgovorno spremljanje zdravstvenega stanja vsakega posameznika in
samotestiranje ob morebitni zaznavi poslabšanega zdravstvenega stanja. Učencem za ta
namen Ministrstvo za zdravje zagotavlja 10 testov na mesec, ki jih lahko starši na osnovi
kartice zdravstvenega zavarovanja prevzamejo v lekarnah. V šoli pa bomo redno prezračevali
prostore in izvajali pravilno higieno rok in higieno kašljanja z učenci in zaposlenimi.
Pouk bo tako, kot pred uvedbo izrednih ukrepov v času epidemije potekal normalno, v
učilnicah in v organizacijskih oblikah, ki zaenkrat ne predvidevajo nobenih omejitev. Izvajali

bomo vse dejavnosti z učenci, poleg rednega torej tudi razširjeni program. Zadržali pa smo
protokol prihajanja in odhajanja učencev v šolo in iz šole, zadrževanja učencev v šolskih
prostorih pred poukom in po pouku ter izvajanja šolske prehrane. Ugotavljamo namreč, da so
učenci ob tem, ko so šolski prostori namenjeni samo njim, veliko bolj umirjeni in se zjutraj
lahko v miru pripravljajo na pouk in ostale dejavnosti.
Prvi šolski dan se pouk prične po prilagojenem urniku, v nadaljevanju pa bo veljal urnik, ki ga
bodo učenci prvi šolski dan prejeli v šoli.
2. Prvi šolski dan
a) Šolski prevozi
Vozni red šolskih prevozov za prvi šolski dan je že objavljen na spletni strani OŠ Trebnje, in
sicer pod zavihkom Starši – Prevozi, prav tako je dostopen tudi na zavihku Hitre povezave –
Prevozi. Vse spremembe so v tabeli označene z rdečo barvo. V nadaljevanju se bo vozni red
šolskih prevozov prilagodil vsakdanjemu urniku, o morebitnih spremembah pa vas bomo
sproti obveščali.
b) Šolske potrebščine
Vsi učenci s seboj prinesejo šolske copate, zvezek in pisalo. Prvi šolski dan bo pouk za učence
od 2. do 9. razreda trajal 5 šolskih ur, od tega bodo tri razrednikove ure, zadnji dve uri pa bo
pouk po urniku, pri čemer učenci ne bodo potrebovali posebnih učnih pripomočkov in
potrebščin.
3. Prihod v šolo
a) Učenci 1. razreda
Prvošolci bodo prvi šolski dan pričeli po posebnem programu, ki se v matični šoli in
podružnicah pričenja ob urah, ki so navedene na vabilu, ki so ga starši, skupaj s splošnimi
usmeritvami, že prejeli.
Posebnost v letošnjem šolskem letu je, da bodo prvošolci matične šole in PŠ Dolenja Nemška
vas prvi šolski dan pričeli skupaj na matični šoli, in sicer v športni dvorasni pri šoli, saj je zaradi
gradbenih posegov v PŠ Dolenja Nemška vas telovadnica trenutno še omejeno v uporabi.
b) Učenci od 2. do 9. razreda
Za učence od 2. do 9. razreda se bo pouk pričel ob 8.20. Učenci s seboj prinesejo copate, pisalo
in beležnico.
Učenci, ki bodo prišli v šolo s šolskim prevozom, bodo počakali na pouk v šolskih prostorih, in
sicer:
- učenci 9. razreda v šolski predavalnici,
- učenci 8. razreda v zgornjem delu šolske jedilnice,
- učenci 7. in 6. razreda v spodnjem delu šolske jedilnice.

Za učence 6. razreda bo v jedilnici objavljen razpored oddelkov, v katere bodo vključeni. Pred
pričetkom pouka jih bodo v matične učilnice odpeljali razredniki.
Učenci 2., 3. in 5. razreda bodo iz garderobe odhajali v matične razrede, kjer jih bodo pričakale
razredničarke in skupaj z njimi počakale na pouk.
Učenci 4. razreda, ki pridejo v šolo s šolskim prevozom, ob prihodu v šolo počakajo v šolski
jedilnici na učiteljice, s katerimi bodo skupaj odšli v CIK. Ostali učenci 4. razreda pa pridejo v
CIK največ 15 minut pred pričetkom pouka in počakajo pred vhodom v CIK. Ker na CIK-u še
vedno potekajo gradbena dela prosimo, da starši opozorite svoje otroke na previdnost in skrb
za varnost pri vstopanju v samo zgradbo.
Vsekakor pa priporočamo, da učenci, ki niso vključeni v šolske prevoze, v šolo pridejo največ
15 minut pred pričetkom pouka.
c) Podaljšano bivanje
Po pouku bo za vse prijavljene učence podaljšano bivanje do 16.05. Odhod učencev iz
podaljšanega bivanja je v skladu z dosedanjo dobro prakso opredeljen po posameznih
časovnih intervalih. Starši boste na svoje otroke lahko počakali pri vhodu v garderobo
razredne stopnje, da pridejo iz podaljšanega bivanja.
Razpored odhodov učencev iz podaljšanega bivanja je predviden ob naslednjih urah:
ob 12.45

ob 13.35

ob 14.25

ob 15.15

ob 16.05

Da bo neprijetnosti čim manj, vas prosimo, da v beležko, ki jo bo imel otrok s seboj, navedete,
kdo bo prišel po otroka v podaljšano bivanje in kdaj bo prišel, oz. napišete, ob kateri uri lahko
otrok šolo zapusti sam.
d) Šolska prehrana
Prijava na prehrano, ki ste jo oddali ob začetku šolanja vašega otroka v OŠ Trebnje in njenih
podružnicah, je veljavna do preklica. Prijavo na prehrano je mogoče pisno spremeniti le z
vsakim prvim dnem novega meseca.
Prvi šolski dan bo za vse prijavljene učence zagotovljena malica in kosilo, prav tako tudi
popoldanska malica za učence v podaljšanem bivanju.
5. Podružnične šole
Tudi na podružničnih šolah bodo učenci, ki bodo prišli v šolo s šolskim prevozom, v varstvu
vozačev počakali do pričetka pouka. Razredniki/razredničarke bodo učence zbrali, nato bodo
skupaj odšli v garderobe, da učenci odložijo stvari. V nadaljevanju bodo z učenci odšli v
matične učilnice, kjer bodo pričeli s poukom. Po pouku bo organizirano podaljšano bivanje za
vse prijavljene učence do 16.05.

Odhod učencev iz podaljšanega bivanja prav tako v skladu z dosedanjo dobro prakso poteka
v posameznih časovnih intervalih. Starši boste na svoje otroke lahko počakali pred vhodom v
šolo, da pridejo iz podaljšanega bivanja.
Razpored odhodov učencev iz podaljšanega bivanja je predviden ob naslednjih urah:
ob 12.45

ob 13.35

ob 14.25

ob 15.15

ob 16.05

6. Zaključek
Vse ostale informacije bodo učenci prejeli v šoli, starši pa na roditeljskih sestankih, ki bodo
potekali v živo, predvidoma od prvega tedna v septembru 2022 dalje. Pomembna obvestila
razrednikov in vodstva šole boste starši dobivali tudi po elektronski pošti preko aplikacije
Lopolis pa tudi preko objav na spletni strani šole.
Na novo šolsko leto smo se pripravljali z zavedanjem, da naj bi pouk potekal normalno, smo
pa pripravljeni na morebitne spremembe in prilagajanja VIZ dela trenutni epidemiološki
situaciji primerno. Vsekakor bomo ob morebitnem pojavu obolelosti tako učencev kakor tudi
zaposlenih, izvajali ukrepe, s katerimi bomo zagotavljali varnost za vse udeležence VIZ procesa
in nemoteno izvajanje naše dejavnosti. Za nas je pomembno predvsem to, da za vse
udeležence VIZ procesa zagotavljamo varno in spodbudno učno okolje. To pa lahko razvijamo
samo s skupnimi prizadevanji, zato upamo na sodelovanje vseh, s katerimi se v teh procesih
srečujemo.
Vsem želim zdravo, prijetno in uspešno novo šolsko leto.
Lep pozdrav
Ravnatelj
Rado Kostrevc

Prilogi:

- Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-CoV-

2 v VIZ (NIJZ, avgust 2022)
Navodila VIZ zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu
(NIJZ, avgust 2022)

