Številka: 6000-1/2022/1
Datum: 1. 9. 2022

OBVESTILO UČENCEM IN STARŠEM – ŠOL. LETO 2022/23
Dragi učenci, spoštovani starši!
Pred vami so osnovne informacije ob začetku šol. l. 2022/23. Pozorno jih preberite. Obširnejše
informacije boste lahko prebrali v Publikaciji za šol. l. 2022/23, ki bo na spletni strani šole objavljena
po sprejetem LDN šole (konec septembra).
1. ŠTEVILO ODDELKOV in UČENCEV:

18 oddelkov
383 učencev
4,20 oddelkov podaljšanega bivanja.

2. POUK:
Pouk bo potekal na enak način, kot je potekal ob koncu lanskega šolskega leta – za učence od 1. do 5.
razreda v matičnih učilnicah, za učence od 6. do 9. razreda pa v učilnicah posameznih predmetov.
Ker bomo v septembru začeli z dograditvijo in rekonstrukcijo šolske stavbe, bo prišlo do sprememb v
organizaciji pouka. O vseh spremembah boste starši in učenci pravočasno obveščeni. Potrudili se
bomo, da bo pouk potekal čim bolj normalno in da bo poskrbljeno za varnost učencev in zaposlenih.
Ker se prilagoditvam ne bomo mogli izogniti, vas že sedaj prosimo za potrpežljivost in sodelovanje.
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MATIČNE UČILNICE
1. do 5. r. – v svojih matičnih učilnicah
Prostor
Odd.
Prostor
učilnica SLJ1
8. A
učilnica TJA
učilnica GUM/LUM 8. B
učilnica GEO/ZGO
učilnica FIZ/TIT
9. A
učilnica SLJ2
učilnica BIO/KEM
9. B
učilnica MAT

MALICA 8.45 – 9.05

5.
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KOSILO 11.35 – 12.05
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10.15 – 11.00
11.05 – 11.50
11.55 – 12.40

KOSILO 12.40 – 13.10

-

- -

9.05 – 9.50
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Cena malice in kosila
- MALICA za vse učence poteka v matičnih razredih.
OBROK
CENA V EVRIH/dan
Zadolženi učitelji poskrbijo za delitev hrane v skladu s
MALICA
0,90
higienskimi priporočili in urnikom.
KOSILO 1.- 5. r
1,90
- KOSILO poteka po urniku kosila v jedilnici. Učenci 3. KOSILO 6. - 9. r
2,28
razredov jedo v svoji matični učilnici.
DNEVNO KOSILO
2,55
V PREDURI (P) se izvajajo jutranje varstvo, DOP/DOD pouk, POPOLDANSKA MALICA
0,82
obvezni in neobvezni IP, dodatna strokovna pomoč,
svetovalne storitve …
Učenci od 6. do 9. r., za katere učitelji in svetovalna služba menijo, da jih je obvezno potrebno vključiti
v 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.
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ (DSP in PUT) in DELO Z NADARJENIMI (DNU)
Koordinatorica dela z nadarjenimi je strokovna delavka Manca Seničar.
Dodatno strokovno pomoč izvajajo naslednje strokovne delavke: Milena Vene, Manca Seničar, Kristina
Ščuka, Anita Vidmar Slana in Lea Povše Škoda ter učitelji posameznih predmetnih področij.
Individualno in skupinsko pomoč za učence z učnimi težavami izvajajo: Anita V. Slana, Mirjam Grahut,
Sara Simsija in Helena Vidmar.
Vse oblike pomoči se izvajajo v preduri ali po pouku, lahko pa tudi znotraj pouka.
3. JUTRANJE VARSTVO in PODALJŠANO BIVANJE
URNIK JUTRANJEGA VARSTVA
Dan
6.30 do 8.10
7.30 do 8.10
PONED. Irena Strazberger Mirjam Grahut
TOREK
Kristina Hribar
Mirjam Grahut
SREDA
Irena Strazberger Mirjam Grahut
ČETRTEK Irena Strazberger Mirjam Grahut
PETEK
Kristina Hribar
Mirjam Grahut

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 14.15 bodo v PB potekale usmerjene dejavnosti
po urniku. Po dejavnostih sledijo prvi
PREGLED ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA
Oddelek
Razred
Učitelj
Trajanje
Druženje
odhodi domov in malica.
ODD. 1

1. A

Irena Strazberger

do 15.30

po 14.45

ODHODI iz podaljšanega bivanja so ODD. 2
1. B
Kristina Hribar
do 14.45
ob 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.30 ODD. 3
2. A + 5. B
Sara Simsija
do 16.00
po 15.00
ODD. 4
2. B + 5. A
Maša Peterlin
do 15.00
in 16.00.
Anita V. Slana
do 15.00 po 15.00 z ODD6
Starši na svojega otroka počakate na ODD. 5 3. A in 3. B
Tadeja M. Žinko
dogovorjenem mestu pred šolo. ODD. 6 4. A in 4. B
Jure Žagar
do 15.00 po 15.40 z ODD3
Učiteljica bo otroka, ob uri njegovega
Maša Peterlin
do 15.40
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 pisnim obvestilom staršev ali v obliki e-pošte (preko e-A), ki ga
starš poda razredniku ali učitelju PB. V primeru, da tega ni možno narediti dan prej, ker gre za izjemno
situacijo, se starši lahko poslužite telefonskega klica na dežurno številko 031 757 074.
4. ODPIRANJE IN ZAPIRANJE ŠOLSKIH VRAT:

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe. Na vseh treh vhodih v šolsko stavbo je vpeljan sistem pristopnih kontrol.
Učenci z RFDI karticami vstopajo na naslednje načine:
1. Skozi glavno garderobo vsi učenci od 3. do 9. razreda v času od 6.15 do 16.15.
2. Skozi vhod »devetletke« učenci 1. in 2. razredov, ki imajo učilnice v nadstropju nad vrtcem, v času od 6.15 do
16.15.

Za starše, ki prihajajo po učence v PB, veljajo enaka pravila kot konec preteklega šolskega leta.
5. ŠOLSKI PREVOZI
ŠOLSKI AVTOBUS – V ŠOLO
JUTRANJE VOŽNJE

a) JUŽNI KROG
- 6.15 z začetne postaje Žaloviče – Šm. Toplice (zgornje) – Dol. Kronovo – Družinska vas (sp.) – Draga – Bela
Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zg.) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (6.45)
- 7.35 z začetne postaje Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje –
Družinska vas (zg.) – Šmarješke Toplice – šola (7.55)
- 8.00 Družinska vas (zg.) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (8.15)
b) SEVERNI KROG
6.55 z začetne postaje Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt - Radovlja (Zagorica) – Dol – šola (7.25)
Varstvo vozačev se od 6.40 do 7.30 izvaja v jedilnici.

POPOLDANSKE VOŽNJE
a) JUŽNI KROG
13.15 šola – Brezovica – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dolenje Kronovo
13.25 šola – Družinska vas (sp.) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zg.) – Žaloviče
14.55 šola – Brezovica – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (sp.) – Draga – Bela Cerkev
– Sela – Gradenje – Družinska vas (zg.) – Žaloviče
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 – Dol

ŠOLSKI KOMBI
V ŠOLO

DOMOV

Odhod
Relacija
6.15
Sela – Radovlja – šola
6.30
Gorenja vas - šola
6.45
Vinji Vrh - šola
7.10
Čelevec – Stara vas – M. Poljane – Klenovik – šola
7.35
Radovlja – Gorenja vas - šola
Skupaj – v šolo

Št. vozačev
8
8
5
8
4
33

Odhod
Relacija
13.20
šola – Radovlja – Gorenja vas - šola
14.00
šola – Klenovik – Male Poljane - Stara vas – šola
14.20
šola – Radovlja – Sela – Gorenja vas – šola
*14.50
šola – Vinji Vrh – šola
15.10
šola – Radovlja – Sela – Gor. vas – šola
Skupaj – domov

Št. vozačev
Glede na urnik
učencev.

Opombe:
- vožnja v smeri *Vinjega Vrha se glede na urnik opravlja ob 13.40 ali 14.50,
- s 1. 2. 2023 bo prišlo do spremembe urnika jutranjih voženj.
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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).
PRVI RODITELJSKI SESTANEK:
13. 9. 2022 – za oddelke od 2. do 5. razreda ob 16.00
13. 9. 2022 – za oddelke od 6. do 9. razreda ob 17.00.
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a

Tea Povše
Valentina Kragelj
Renata Trbanc
Teja Jožica Mikolič
Anica Katič Hočevar
Katarina Dežman
Helena Vidmar
Maja Žagar
Mojca Gorenc Ban

Razredniki in oddelki – podatki
tea.povse@os-smarjeta.si
5. b
Mojca Slapšak
valentina.kragelj@os-smarjeta.si
6. a
Aleš Lindič
renata.trbanc@os-smarjeta.si
6. b
Tadeja Molan Žinko
teja.jozica.mikolic@os-smarjeta.si
7. a
Irena Zupančič
anica.katic.hocevar@os-smarjeta.si
7. b
Darja Gašperšič
katarina.dezman@os-smarjeta.si
8. a
Lea Blažič Lipoglavšek
helena.vidmar@os-smarjeta.si
8. b
Špela King
maja.zagar@os-smarjeta.si
9. a
Darinka Petrina
mojca.gorenc.ban@os-smarjeta.si
9. b
Bojan Kukman

mojca.slapsak@os-smarjeta.si
ales.lindic@os-smarjeta.si
tadeja.molan.zinko@os-smarjeta.si
irena.zupancic@os-smarjeta.si
darja.gaspersic@os-smarjeta.si
lea.blazic.lipoglavsek@os-smarjeta.si
spela.king@os-smarjeta.si
darinka.petrina@os-smarjeta.si
bojan.kukman@os-smarjeta.si

7. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ ŠMARJETA, VZGOJNI NAČRT in HIŠNI RED: vsi trije dokumenti so
posodobljeni in dopolnjeni. Dodan je dokument Protokol ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja.
Hišni red OŠ Šmarjeta (povezava)
Pravila šolskega reda OŠ Šmarjeta (povezava)
Vzgojni načrt OŠ Šmarjeta (povezava)

8. INTERESNE DEJAVNOSTI: potekale bodo v času pred poukom in po pouku. Z izvajanjem bomo začeli
septembra, takoj po zbranih prijavah.
9. ŠOLSKI KOLEDAR:

Šolski koledar – 1. del (povezava)
Šolski koledar – 2. del (povezava)

10. KNJIŽNICA: knjižnica je odprta po urniku, ki je objavljen pred vhodom v knjižnico.
11. VARNOST UČENCEV, ZAPOSLENIH in OSTALIH UDELEŽENCEV:
Skrb za zdravje: 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 .

Prometna varnost:
Učenci pešci naj gredo v šolo pravočasno, ke r s hitenjem ogrožajo svojo varnost. Kjer ni pločnika, hodijo
po levi strani ceste, po nasprotni strani kot poteka promet. Starše prosimo, da svoje otroke opozarjajo
na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni na poti v šolo in iz nje.
Otroci prvega razreda morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo, kar pomeni, da starši, skrbniki
ali ostali odrasli v dogovoru z njim i (starši, skrbniki) pripeljejo otroka v šolo (osebni prevoz, javni prevoz,
šolski avtobus), in sicer tik pred začetkom pouka ali v jutranje varstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci
od 10. let a dalje, če to pisno dovolijo sta rši.
12. COVID-19

Gre za epidemiološko situacijo, ko prevladuje različica SARS-CoV-2, ki se hitro širi v vseh skupinah
preb ivalstva in pri večini obolelih ne povzroča težjega poteka, ki zahteva bolnišnično zdravljenje .
Namen ukrepov je zašč ititi prebivalstvo in preprečiti porast hudih (težje) potekajočih oblik bolezni.
P r iporočajo se ukrepi, ki so usmerjeni v zamejevanje širjenja SARS-CoV-2.
V šolo naj prihajajo le zdravi učenci in zaposleni. Enako ve lja za obiskovalce in starše. V primeru, ko
učenec zboli, p riporočamo, da se opravi samotestiranje v domačem okolju. Ministrstvo za zdravje bo
za izvedbo prostovoljnega samotestiranja zagotovilo 10 testov na mesec za posameznega učenca . Testi
so učencem na voljo od 29. 8. 2022 dalje (v lekarnah).
V primeru pozitivnega rezultata starši obvestite otrokovega zdravnika, ki vam bo dal nadaljnja navodila.
Starše prosimo, da ob potrditvi okužbe otroka s Covid-19 o tem obvestijo šolo, da ravna v skladu z
navodili za preprečevanje širjenja okužbe.

-

Ukrepi za preprečevanje okužb v razredu/učilnici
Ob vstopu v učilnico si učenci temeljito umijejo roke.
Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo - pred in po obrokih, pred in po uporabi
didaktičnih pripomočkov, športnih rekvizitov, po uporabi stranišča ...
Upoštevanje higiene kašlja.
Zračenje učilnic in drugih prostorov večkrat dnevno (npr. vsak odmor).
Razkuževanje miz, stolov, jedilnice, površin, ki se jih pogosto dotikamo po dogovorjeni shemi
(čistilci).

Več

si preberite na naslednjih povezavah:
Okrožnica MIZŠ
Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje širjenja sars-cov-2 v vzgoji in
izobraževanju
Obvestilo staršem ob pričetku šolskega leta {MIZŠ)

