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OBVESTILO STARŠEM V ZVEZI S PONOVNIM ODPRTJEM ŠOL z dne 15.5.2020 
 
Spoštovani starši, kljub temu, da je bil objavljen konec epidemije, ki bo uradno  pričel veljati 
31.5.2020, ostaja glede odprtja šol zaenkrat enako, kot je že bilo objavljeno na naši spletni 
strani.  
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) 
   
Za vse skupine še naprej poteka izobraževanje na daljavo, tako kot do sedaj. Ministrstvo 
razmišlja tudi o vključitvi Posebnega programa vzgoje in izobraževanja v šole, vendar bo pred 
tem pridobilo podatke o tem, koliko otrok bi se dejansko vključilo. O morebitnih spremembah bo 
več znanega prihodnji teden.  
 
Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) 
 
 18.5.2020 pridejo v šolo samo učenci 1., 2. in 3. razreda. (podrobnejša navodila so spodaj) 
Učenci od 4.-9. razreda imajo še naprej izobraževanje na daljavo. 
 
25.5.2020 se vključijo v šolo tudi učenci 9. razreda in samo nekateri  učenci od 4.-8. razreda, 
ki imajo učne težave in težko dosegajo minimalne standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali 
dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč. O teh učencih vas bodo razredniki posebej 
obvestili. 
 
Učenci od 4.-8. razreda, ki nimajo učnih težav, imajo še naprej izobraževanje na daljavo. 
 
 
Starši z učitelji in ostalimi delavci šole še naprej sodelujete po ustaljenem načinu 
komunikacije – na daljavo. Tudi govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo.  
 
O vsem  spremembah vas bomo pravočasno obvestili. Spremljajte našo spletno stran. 
 
 
Vse dobro,  
 
ostanite zdravi. 
 
 
         Ravnatelj: 
        Mag. Aleksander Vališer 
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Podrobnejša navodila za starše učencev, ki 18.5.2020 prihajajo nazaj v šolo (1.,2. in 3. razred) 
ter od 25.5.2020 tudi 9. razred in nekateri učenci z učnimi težavami od 4.-8. razreda 
 

- Pouk se pričenja ob 8.20 in bo potekal v prilagojeni obliki (4 ure dnevno). 
 

- Pred pričetkom pouka bo organizirano jutranje varstvo, po pouku bo možnost 
podaljšanega bivanja. 

 
- Malica bo po prvi šolski uri, učenci jo bodo pojedli v razredu. Kosilo bo od 12. ure dalje v 

šolski jedilnici. 
 

- Starši v prostore šole ne vstopate, ampak otroka oddate pri vhodu v šolo, kjer ga bo 
sprejel dežurni učitelj. 

 
- Pred vstopom v šolo si bodo učenci razkužili roke. 

 
- Pri načrtovanju in izvajanju pouka za učence bodo delavci šole upoštevali Priporočila 

ZRSŠ za prehod izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli in Higienska 
priporočila NIJZ  za izvajanje pouka, s katerimi lahko omejimo okužbe (primerna 
razdalja, higiena rok, prezračevanje prostorov, stalni sedežni red, talne označbe poti…). 

 
- Otroci 1. triade zaščitnih mask ne bodo nosili, nosili jih bodo devetošolci, a le takrat, 

kadar se bodo gibali izven svoje učilnice. 
 

- Starši izpolnite Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki ste jo prejeli od 
razrednikov. Otrok naj jo prinese s seboj prvi dan ponovnega prihoda v šolo. 

 
- Z otrokom, ki vstopa v šolo, se pogovorite o tem, da bodo pravila v šoli morda malo 

drugačna in da sta strah ter pretirana zaskrbljenost odveč. Na pozitiven način ga 
spodbudite k upoštevanju pravil higiene. Svoje morebitne tesnobe ne prenašajte nanj.  
 

- DSP – dodatna strokovna pomoč se do konca šolskega leta izvaja na daljavo. 
 

- Bolni otroci naj ostanejo doma (tudi z blagimi simptomi). 
 

           Za vsa vprašanja in dileme smo vam prijazno na voljo delavci šole: 
 

Mag. Aleksander Vališer, ravnatelj 031 600 415 aleksander.valiser@cviu-velenje.si 

Mihaela Razboršek, pomočnica rav. 031 600 416 mihaela.razborsek@cviu-velenje.si 

Pika Krofel, pomočnica ravnatelja 065 555 056 pika.krofel@cviu-velenje.si 

Milena Četina, svetovalna delavka 031 600 417 milena.cetina@cviu-velenje.si 

Katja Jeseničnik, svetovalna delavka  katja.jesenicnik@cviu-velenje.si 

 


