
OŠ LOKA Črnomelj 

Črnomelj, 18. 05. 2020 

Navodila za devetošolce: 

 

- V šolo vstopate skozi  vhod v novem delu.  

- Gibajte se posamično, ohranite medosebno razdaljo; najmanj 1,5m.   

- Ob vhodu si razkužite podplate, v copate se ni treba preobuti. 

- Pred namestitvijo maske si razkužite roke; masko nosite izven učilnice.  

- Garderobe ne uporabljate, oblačila nosite s sabo, odložite jo na stol v 

učilnici.  

- Razdeljeni ste v heterogene skupine.  

- Sedite na stalno istih stolih in v istem prostoru.   

- V ostale učilnice ne smete vstopati. 

- Šolske potrebščine nosite s sabo, doma jih odlagajte ločeno od drugih 

predmetov in stvari.  

- Ker bo pouk tudi zunaj, so zaželena dodatna oblačila, voda, kapa s šiltom, 

blazina za sedenje (pena, armafleks, stirodur) 

- V šolo pridete 5 min pred poukom in jo po pouku čim prej zapustite.  

- Ne dotikajte se sošolcev in ne posojajte/izmenjujte si stvari.  

- Med vsakim odmorom učitelj prezrači učilnico. 

- Športne dvorane ne uporabljamo. 

- Malica bo dostavljena v učilnico, zaščitena bo s folijo. Bo enoporcijska 

(brez mazanja namaza na kruh).  

- Šolska malica bo organizirana za vse učence. Živila, ki jih ni priskrbela 

šola, učenci ne smejo zaužiti v prostorih šoli. V učilnici ne smejo biti 

shranjena živila (ostanki malice in osebna živila učencev).   

- Malico dostavi  in odnese kuhinjsko osebje.  

- Podpis staršev na prijavnici zadostuje za prijavo na kosilo (ni potrebno 

izpolnjevati aneksa). 

- V jedilnici se bo postreglo le kosilo.  

- Snažilke bodo tudi dopoldne večkrat razkužila kljuke, stikala, ograje … 

- Starši naj z učitelji  komunicirajo na daljavo.  

- Preduro  NI pouka.  

- Na podlagi podpisanih izjav o koriščenju prevoza s šolskim avtobusom  bo 

prevoznik zagotavljal varen prevoz.  



- Vozni red je spremenjen. Prevoznik nam je sporočil ure odhodov s 

postajališč: 

 

- 7:50 Griblje 

- 7:45 Butoraj-Drage 

- 8:05 Jerneja vas 

- 7:45 Rodine-Naklo-Rožič Vrh-Svibnik 

- 7:45 Stražnji Vrh-Hajka-Dobliče-Kanižarica 

- 8:00 Marindol-Adlešiči 

- 8:00 Tribuče-Adlešiči 

- 8:00 Ručetna vas-Lokve 

 

- Trenutno imamo samo en odhod avtobusov v vse smeri, in sicer ob 

13.15. 

- Že na poti v šolo morajo potniki imeti masko, ki pa je ne nabavi šola.  

- Ob vstopu v avtobus si razkužite roke –razkužilo zagotovi prevoznik. Čim 

manj se dotikajte površin v vozilu. 

- Le člani iste družine lahko sedijo skupaj, vsi ostali morajo ohranjati 

varnostno razdaljo. 

- Če je možno, pridite v šolo peš ali s kolesom.  

 


