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Ljubljana, 18. 2. 2022 

 

OBVESTILO ZA STARŠE, 18. 2. 2022 

 

Spoštovani starši, 
pred učenci je teden zimskih počitnic, ki smo jih vsi težko pričakovali. Naj bo to teden odmika od šole 

in teden počitka. 

 
V šolo se učenci vrnejo v ponedeljek, 28. 2. 2022. Glede na trenutne razmere predvidevamo v prvem 

tednu po počitnicah organizacijo pouka na sledeč način: 
- Tudi po zimskih počitnicah bomo sledili ukrepom, ki jim sedaj (nošenje mask, samotestiranje, 

redno umivanje, razkuževanje in zračenje …). 

- Pouk in ostale dejavnosti bodo potekale tako, kot so v tem tednu. To pomeni, da so vse dejavnosti 

prilagojene v izvedbi »mehurčkov« brez mešanja oddelkov, kar velja tako za reden pouk, manjše 

učne skupine, neobvezne in obvezne izbirne predmete, dop/dod, interesne dejavnosti itd. 
- Samotestiranje bomo izvajali na način, kot poteka trenutno. Učenci se bodo redno samotestirali 

vsak ponedeljek, sredo in petek (ali prvi dan po povratku v šolo). V primeru visokorizičnih stikov 

ob okužbah v oddelku pa bo še naprej potekalo “izredno” vsakodnevno samotestiranje vseh 

učencev (razen izjem: prebolevnost do 45 dni) za čas trajanja karantene (po navodilih NIJZ). 

 

Svetujem vam, da v času počitnic vaše otroke še naprej redno samotestirate, še posebej prosim, da 

učenci samotestiranje opravijo ob koncu počitnic v nedeljo zvečer ali ponedeljek zjutraj tik pred 

ponovnim prihodom v šolo. 

 
Če bomo med počitnicami šole prejele nove usmeritve oziroma navodila s strani pristojnih, vas bomo ob 

koncu počitniškega tedna o spremembah tudi obvestili. 

 
Vsem se zahvaljujem za sodelovanje, razumevanje in odzivno komunikacijo v obdobju šolskega leta, ko 

je bilo za vse res težko. Na šoli smo se po najboljših močeh trudili, da smo pouk in ostale dejavnosti 

kljub res pestrim in nenehno spreminjajočim se razmeram strokovno in odgovorno izpeljali.  

 

 
Želim vam miren počitniški teden, 
Olga Kolar, ravnateljica 
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