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OBVESTILO UČENCEM IN STARŠEM – ŠOL. LETO 2020/21 
 

 

 

Dragi učenci, spoštovani starši! 
 
Pred vami je nekaj osnovnih informacij o začetku šol. l. 2020/21, ki bo zaradi  upoštevanja priporočil za 
preprečevanje širjenja epidemije Covid-19, ki sta jih izdala NIJZ in MIZŠ nekoliko drugačen.  
 

1. ŠTEVILO ODDELKOV in UČENCEV:    
18 oddelkov, 395 učencev, 4,40 oddelkov podaljšanega bivanja.  

 

2. POUK:  
V skladu s smernicami ravnanja šole za preprečevanje širjenja Covid-19 in v skladu z izvajanjem rednega 
in razširjenega programa osnovne šole po modelu B, uvajamo spremembo začetka pouka za učence 
prvega triletja. Zanje se pouk prične ob 8.00. S spremembo začetka pouka se bolje razporedi čas malic 
in kosil, upoštevajoč primerno število učencev v šolski jedilnici in ostale higienske zahteve. Učenci 
prvega triletja imajo po drugi oz. tretji šolski uri podaljšan odmor na 10 min.  
 

Malica za vse učence poteka v matičnih razredih. Učitelji malicajo z učenci in poskrbijo za delitev hrane 
v skladu s higienskimi priporočili NIJZ in usmeritvami izvajanja organizacije prehrane na šoli.   
 

Kosilo poteka po urniku kosila v jedilnici. Učenci 6. a in 9. a jedo v svoji matični učilnici. Cena malice in 
kosila je enaka kot lani. 
 

URNIK ZVONJENJA, MALICE IN KOSILA 

1. R. 2. in 3. R. 4. in 5. R. 6. R. 7. do 9. R. 

P. 7.30 – 8.00 P. 7.30 – 8.00 P. 7.30 – 8.15 P. 7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 

MALICA 

8.00 – 8.30 

1. 8.00 – 8.45 

1. 8.30 – 9.15 MALICA 8.45 – 9.05 1. 8.20 – 9.05 1. 8.20 – 9.05 8.20 – 9.05 

2. 9.20 - 10.05 2. 9.05 – 9.50 MALICA 9.05 – 9.25 9.10 – 9.55 

3. 10.15 – 11.00 3. 9.55 – 10.40 2. 9.25 – 10.10 2. 9.25 – 10.10 MALICA 

9.55 – 10.15 

KOSILO 

11.00 – 11.30 

4. 10.50 – 11.35 3. 10.15 – 11.00 3. 10.15 – 11.00 10.15 – 11.00 

4. 11.30 – 12.15 KOSILO  

11.35 – 12.05 

4. 11.05 – 11.50 4. 11.05 – 11.50 11.05 – 11.50 

5. 12.20 – 13.05 5. 12.05 – 12.50 KOSILO   

11.50 – 12.20 

5. 11.55 – 12.40 11.55 – 12.40 

  6. 12.55 – 13.40 5. 12.20 – 13.05 KOSILO  12.40 – 13.10  

    6.  13.10. –13.55 6. 13.10 – 13.55 13.10 – 13.55 

    7.  7. 14.00 – 14.45 14.00 – 14.45 
 

V preduri (P) se izvajajo jutranje varstvo, DOP/DOD pouk, obvezni in neobvezni IP, dodatna strokovna 
pomoč, svetovalne storitve …  
 

Pouk poteka v matičnih učilnicah, razen v času, ko 
se izvaja v manjših učnih skupinah. Pri tem je urnik 
oblikovan tako, da so učne skupine ves čas trajanja 
delitve v istem prostoru. Prostor je pred in po 
uporabi razkužen in prezračen.  
 

Zaradi spremembe urnika je spremenjen tudi urnik izvajanja dodatnega in dopolnilnega pouka in ID v 
jutranjih urah. Sprememba velja za učence I. triletja.    

- 1. do 3. razred: v času od 7.30 do 8.00 se izvajata dopolnilni in dodatni pouk. Ker so ure 
polovične, je izvajanje 2 x tedensko. Interesne dejavnosti se v večini izvajajo po končanem 
pouku. Na enak način kot DOP in DOD pouk pa se lahko ID izvajajo tudi med 7.30 in 8.00.    

- 4. do 9. razred: dopolnilni in dodatni pouk se izvajata v času od 7.30 do 8.15. ID se praviloma 
izvajajo po končanem pouku, lahko pa tudi v jutranjem času, če to dopuščata urnik razredov in 
urnik učitelja izvajalca. 

Učenci od 6. do 9. r., za katere učitelji in svetovalna služba menijo, da jih je potrebno vključiti v 

MATIČNE UČILNICE 

1. do 5. r. v svojih matičnih učilnicah. 

Oddelek Prostor Oddelek Prostor 

6. A učilnica TJA 8. A učilnica SLJ2 

6. B učilnica ZGO 8. B čitalnica  

7. A učilnica GUM 9. A učilnica SLJ1 

7. B učilnica MAT  9. B učilnica KEM  
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dopolnilni ali dodatni pouk, bodo na začetku leta prejeli obvestilo o obiskovanju. S strani staršev 
podpisano obvestilo učenci vrnejo razredniku. S prijavnico se tako učenci kot starši obvežejo, da bodo 
DOP ali DOD pouk obiskovali in s tem nadgrajevali ali dopolnjevali svoje znanje. Obiskovanje DOP/DOD 
pouka se spremlja in starše obvešča o prisotnosti njihovih otrok.  
 

3. JUTRANJE VARSTVO in PODALJŠANO BIVANJE 
 

 
JUTRANJE VARSTVO je organizirano za učence 1. razreda. 
Izvaja se v obeh matičnih učilnicah: od 6.30 do 7.30 samo v 1. 
a, nato še v 1. b. Zaradi števila vključenih učencev je JV od 
7.30 dalje organizirano v dveh skupinah. 
 
 

PODALJŠANO BIVANJE je 
organizirano za učence od 1. 
do 5. razreda in poteka od 
konca pouka do 16.00. V tem 
času imajo učenci kosilo, 
usmerjene dejavnosti po 
urniku in popoldansko malico, 
ki ji sledita pisanje domačih 
nalog in neusmerjen prosti čas. V času med 13.00 in 14.00 bodo v PB potekale usmerjene dejavnosti 
po urniku. Po dejavnostih sledijo prvi odhodi domov in malica.  

ODHODI iz podaljšanega bivanja so ob 14.15, 15.00, 15.30 in 16.00. 
Starši na svojega otroka počakajo na dogovorjenem mestu pred šolo. Učiteljica bo otroka, ob uri 
njegovega odhoda, poslala iz razreda oz. od dejavnosti. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko 
učitelj oddelka podaljšanega bivanja dovoli predčasen odhod otroka domov samo s pisno izjavo 
staršev. 
 

4. ODPIRANJE IN ZAPIRANJE ŠOLSKIH VRAT: na vseh treh vhodih v šolsko stavbo je vpeljan sistem 
pristopnih kontrol. Učenci vstopajo v šolo s šolskimi karticami.   
1. Skozi glavno garderobo vsi učenci od 3. do 9. razreda v času od 6.15 do 16.15. 
2. Skozi vhod za starše učenci 1. in 2. razredov, ki imajo učilnice v nadstropju nad vrtcem, v času od 
6.15 do 16.15. V času od 14.15 do 16.00 je ta vhod odprt.  
3. Skozi vhod za stranke in zaposlene lahko s službenimi karticami vstopajo le zaposleni. Skozi ta vhod 
vstopajo tudi starši in ostali obiskovalci.  
Starši v šolsko stavbo ne vstopajo oz. le po predhodnem dogovoru z učiteljem, 
razrednikom ali drugo zaposleno osebo na šoli. Nošenje zaščitne maske je ob vstopu 
v šolske prostore obvezno. Za starše, ki prihajajo po učence v PB, veljajo enaka 
pravila kot konec preteklega šolskega leta. Na svojega otroka počakajo na 
dogovorjenem mestu pred šolo. Učiteljica bo otroka, ob uri njegovega odhoda, 
poslala iz razreda oz. od dejavnosti (npr. če so zunaj).  
 

5. ŠOLSKI PREVOZI 
 

ŠOLSKI AVTOBUS - V ŠOLO 
 

a) JUŽNI KROG 
- 6.15  z začetne postaje Žaloviče – Dol. Kronovo – Družinska vas (sp.) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – 
Družinska vas (zg.) – Šmarješke Toplice –  Brezovica – šola 
- 7.25 z začetne postaje Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – 
Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – šola 
- 8.00 Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola  

 
 
 

URNIK JUTRANJEGA VARSTVA  

Dan 6.30 do 8.10 7.30 do 8.10 

PONED. Irena Strazberger Tea Povše 

TOREK Irena Strazberger Tea Povše 

SREDA Nina Leban Tea Povše 

ČETRTEK Irena Strazberger Katja Kralj 

PETEK Irena Strazberger Katja Kralj 

PREGLED ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA 

Oddelek Razred Učitelj Trajanje Druženje 

ODD. 1 1. A in 2. A*  Milena Hribar/Irena Strazberger  do 15.00 ob 15.00 

ODD. 2 1. B in 2. B* Sara Simsija do 16.00 

ODD. 3 2. A in 2. B Kristina Hribar  do 16.00 ob 15.00 

ODD. 4 3. A in 3. B Anita Vidmar Slana do 15.00 

ODD. 5 4. A in 4. B Jure Žagar do 15.35 ob 14.30 
ob 15.35 ODD. 6 5. A in 5. B Mirjam Grahut  do 14.30 



b) SEVERNI KROG 
- 6.55 z začetne postaje Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt - Radovlja (Zagorica) - nato preko Zbur nazaj v 
šolo   
Varstvo vozačev je v času od 6.40 do 7.30 organizirano v jedilnici. Učenci so dolžni biti v varstvu. Po 7.30 učenci 
odidejo v matične razrede.  
 

ŠOLSKI AVTOBUS DOMOV 
 

a) JUŽNI KROG 
- 13.10  šola – Brezovica – Šmarješke Toplice – Dolenje Kronovo  
- 13.20  šola – Šmarješke Top. (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (sp.) – Draga – Bela Cerkev – Sela – 
Gradenje – Družinska vas (zg.) – Žaloviče  
- 14.55  šola – Brezovica - Žaloviče – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (sp.) – Draga – 
Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zg.) 
 

b) SEVERNI KROG 
- 14.05  šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Čelevec – Dol – Klevevž – Radovlja 
- 15.25  šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Radovlja – Čelevec 
 

Ukrepi Covid-19: za vse učence je v času prevozov (na avtobusu) obvezno nošenje zaščitne maske. 
Sorojenci naj sedijo skupaj.  
 

ŠOLSKI KOMBI 
 

 Odhod Relacija Št. vozačev 
 

V ŠOLO 
6.25 Vinji Vrh  – Tomažja vas – šola  8 

6.50 Čelevec – Stara vas  – M. Poljane – Klenovik – šola  8 

7.15 Sela – Radovlja – Gor. vas – šola  9 
 

 Odhod Relacija Št. vozačev 

 
DOMOV 

14.00 šola – Klenovik – Male Poljane - Stara vas – šola  Glede na urnik 
učencev. 14.20 šola – Radovlja – Sela – Gorenja vas – šola 

14.50 šola – Vinji Vrh  – Tomažja vas –  šola 

15.10 šola – Radovlja – Sela – Gor. vas – M. Poljane – šola  
 

Ukrepi Covid-19: Učenci si ob vstopu v vozilo razkužijo roke (poskrbi voznik). Vozilo se po vsaki opravljeni vožnji 
razkuži in prezrači.  

V času, ko učenci čakajo na avtobus ali šolski kombi, poteka VARSTVO VOZAČEV po urniku.  
 

6. GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI: bodo vsak drugi torek v mesecu od 16.30 do 18.00 in 
tedensko pri posameznem učitelju (urnik bo na spletni strani).  
V času trajanja ukrepov Covid-19, trajanja pouka po modelu B bodo roditeljski sestanki potekali v obliki 
video konferenc (preko Zooma).  
Prvi tak sestanek bo 8. 9. 2020. O času izvedbe vas bodo obvestili razredniki. Govorilne ure oz. 
komunikacija med starši in učitelji do nadaljnjega poteka preko e-pošte ali telefonsko. O spremembah 
oz. srečanjih »v živo« boste obveščeni.  

Razredniki in oddeleki 

1. a Tea Povše tea.povse@os-smarjeta.si 5. b Mojca Slapšak mojca.slapsak@os-smarjeta.si 

1. b Nina Leban nina.leban@os-smarjeta.si 6. a Lea Blažič Lipoglavšek lea.blazic.lipoglavsek@os-smarjeta.si 

2. a Renata Trbanc renata.trbanc@os-smarjeta.si 6. b Špela King spela.king@os-smarjeta.si 

2. b Katja Kralj katja.kralj@os-smarjeta.si 7. a Darinka Petrina darinka.petrina@os-smarjeta.si 

3. a Anica Katič Hočevar anica.katic.hocevar@os-smarjeta.si 7. b Bojan Kukman bojan.kukman@os-smarjeta.si 

3. b Katarina Dežman katarina.dezman@os-smarjeta.si 8. a Kristina Ščuka kristina.scuka@os-smarjeta.si 

4. a Maja Žagar maja.zagar@os-smarjeta.si 8. b Aleš Lindič ales.lindic@os-smarjeta.si 

4. b Helena Vidmar helena.vidmar@os-smarjeta.si 9. a Mojca Pacek mojca.pacek@os-smarjeta.si 

5. a Mojca Gorenc Ban mojca.gorenc.ban@os-smarjeta.si 9. b Marjanca Blažič Hočevar marjana.blazic.hocevar@os-smarjeta.si 
 

7. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ ŠMARJETA, VZGOJNI NAČRT in HIŠNI RED: vsi trije dokumenti so 
posodobljeni in dopolnjeni. Objavljeni bodo na spletni strani šole.  
 

8. INTERESNE DEJAVNOSTI:  potekale bodo na prilagojen način, saj moramo tudi na tem področju 
upoštevati priporočila NIJZ.  Z izvajanjem bomo začeli sredi septembra.  
 

9. ŠOLSKI KOLEDAR: objavljen je na spletni strani šole. 
- Ocenjevalne konference:  sreda - 27. 1. 2021, petek - 11. 6. 2021, torek - 22. 6. 2021. 
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- Proslave in prireditve  
23. oktober 2020 – prireditev ob 4. obletnici Rastoče knjige  
4. december – dobrodelni Festival pesmi in plesa 
24. december 2020 – proslava pred  dnevom samostojnosti in enotnosti 
5. februar 2021 – proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 
10. junij 2021 – dobrodelni koncert »S pesmijo pomagajmo ...« 
24. junij 2021 – proslava pred dnevom državnosti in zaključek šolskega leta 
 

Nacionalni  
preizkusi  
znanja 

4. 5. 2021 – SLOVENŠČINA za 6. in 9. razred, 

6. 5. 2021 – MATEMATIKA za 6. in 9. razred, 

10. 5. 2021 – TRETJI PREDMET za 9. r. in PRVI TUJI JEZIK JEZIKA za 6. r. 
 

10. VARNOST UČENCEV, ZAPOSLENIH in OSTALIH UDELEŽENCEV: šola želi zagotoviti varno in zdravo 
učno okolje, zato upoštevamo: da v šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni, brez znakov obolenj, da 
se izogibamo združevanju večjih skupin, da spodbujamo, da učenci prihajajo v šolo peš ali s kolesom, 
da je šolski prevoz čim manj obremenjen in s tem zmanjšana možnost prenosov okužb, da upoštevamo 
priporočila higiene rok in kašlja.  
 
V primeru uvedbe POUKA NA DALJAVO se bo le-ta izvajal preko spletnih učilnic e-Asistenta in 
programa Zoom.  
 
 

Ravnateljica: Nevenka Lahne 
 
 


