Drage učenke in učenci, spoštovani starši,
v torek, 1. 9. 2020, šola ponovno odpira svoja vrata. Veselimo se, da bo šolo ponovno polnil otroški živ
žav, da se zopet vidimo. Tokrat malce drugače kot pretekla leta in z upoštevanjem priporočil NIJZ za
ohranjanje zdravja vseh nas. Izvedli bomo pouk in varnostna priporočila po modelu B.
Prvi šolski dan učenci od 2. do 9. razreda matične šole Radeče vstopite skozi vrata igrišča in se
ob 8.15 zberete na šolskem igrišču, kjer se bomo pozdravili in od koder boste s svojimi razredniki odšli
v matične učilnice. Učenci posameznega razreda se držite skupaj in upoštevajte varnostno razdaljo ter se
postavite v kolono k pripadajočem razredu. V primeru dežja učenci odidete takoj v matične razrede.
Garderob tudi letos ne uporabljate.
Za prvi šolski dan potrebujete vse pripomočke za pouk od 2. šolske ure dalje po torkovem urniku. Pouk
poteka po urniku, prvi dve uri sta na urniku uri oddelčne skupnosti v matičnih učilnicah, nato bo pouk
potekal po urniku.
Malico dobite vsi učenci, kosilo pa le prijavljeni. V naslednjih dneh so obroki predvideni samo za prijavljene
učence. Obroke prehrane starši prijavite ali odjavite po ustaljenem postopku.
Za učence je že v torek organizirano jutranje varstvo od 6.35 do 8.15 in podaljšano bivanje po pouku.
Obveščamo vas, da učenci od 6. do 9. razreda, izven matičnih učilnic (vstop v šolo, hodniki,
jedilnica…) nosite maske. Prvi dan vam jih bomo razdelili tudi v šoli.
Učenci posameznega razreda imate pouk v matičnih učilnicah in se ne mešate z učenci
drugega razreda. Pouk in vse ostale dejavnosti potekajo v skrbi za zagotavljanje
zdravstvenih priporočil.
Spoštovani starši, hvaležni smo vam, da smo v prejšnjem šolskem letu z vašo pomočjo
poskrbeli za varnost naših majhnih in velikih tako, da niste vstopali v šolo in pri nujnih obiskih
nosili maske. Prav tako vas letos naprošamo, da ne vstopate v šolo. Komunikacija s šolo
poteka po telefonu, elektronski pošti ali nujnih obiskih v šoli tako, da pred vstopom v šolo
pozvonite in počakate na sprejem.
Prosimo, da v šolo pošiljate samo zdrave otroke, za skupno dobro gre – zdravje naših otrok,
zaposlenih in vseh nas.
Glede spremstva otrok v in iz šole vas obveščamo, da bodo učence 1. razreda od srede dalje
pri glavnem vhodu prevzele učiteljice in jih pospremile do razreda. Z učiteljicami
podaljšanega bivanja boste dogovorili glede prevzema otrok pri odhodu otrok domov.
Kombiji in avtobusi bodo vozili po objavljenem voznem redu.
Učenci vozači odidete domov s prvim organiziranim prevozom, do katerega bo organizirano varovanje
vozačev. Učenci nevozači odidete domov takoj po končanem pouku in se ne zadržujete v šoli ali njeni
okolici.
Veselimo se ponovnega srečanja z vami in vam vsem želimo prijeten začetek šolskega leta!
Kolektiv šole

