
Spoštovani starši in skrbniki, 

S ponedeljkom, 1. junija 2020, se v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda. V sredo, 3. 6. 2020, se vračajo 
še učenci 6., 7. in 8. razreda.  

Šolsko delo bo potekalo v skladu z urnikom, ki velja za drugo polletje in se je izvajal do 13. 3. 2020. V 
maksimalni možni meri bomo na šoli upoštevali Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli 
za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2- priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični 
primeri covid-19. Delo bo potekalo tudi v skladu s Protokolom organizacije dela ob ponovnem odprtju 
OŠ Janka Padežnika Maribor za vse učence, ki je priložen.  

1. Vrnitev v šolo z Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo.  

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s 
katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Izjava je priložena v priponki, prosimo vas, da izpolnjeno 
izjavo vaš otrok ob prvem prihodu v šolo prinese s seboj in jo odda svojemu razredniku. V kolikor 
priložene izjave ne morete natisniti, jo lahko prevzamete na šoli vsaki delovni dan. 

2. Odsotnost zaradi zdravstvenih omejitev. 

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času 
sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV, ki je priložen. Naprošamo vas, da se z vsebino 
dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali 
odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se lahko 
posvetujete z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- 
specialistom splošne oziroma družinske medicine. Z otrokovo odsotnostjo v tem primeru seznanite 
razredničarko oz. razrednika.  

3. Šolska prehrana 

Šolska prehrana bo organizirana v enakem obsegu kot pred 13. 3. 2020. V kolikor je prišlo do 
spremembe in bi morda za svojega otroka odjavili ali prijavili kakšen obrok, to do ponedeljka, 1. 6. 
2020, sporočite otrokovi razredničarki.  

Veselimo se prihoda vaših otrok v šolo. Čeprav z omejitvami, pa vendar … šola brez otrok ni prava 
šola. Čeprav je vsak teden več otrok, je lepo, ko so v šoli vsi.  

V želji, da se življenje počasi vrne v ustaljene tirnice, vas lepo pozdravljam. 

mag. Sonja Filipič, ravnateljica 
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