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Uvod
V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 15. 1. 2021 in s sprejetimi smernicami, navodili in
priporočili pristojnih inštitucij (NIJZ, MZ) ter predlogom novele Odloka o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih, smo na OŠ Pod goro pripravili načrt vpisa otrok v 1. razred za šolsko
leto 2021/2022.
Na podlagi okrožnice MIZŠ z dne 15. 1. 2021 je zakonodaja glede časovne izvedbe vpisa
otrok v 1. razred ostala nespremenjena. V skladu z Zakonom o osnovni šoli osnovna šola
vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Vpis prvošolcev
bomo tako izvedli v mesecu februarju 2021. Starše bomo pisno povabili na vpis, ki bo
izveden v šolskih prostorih. V okrožnici MIZŠ z dne 28. 1. 2021 je namreč navedeno, da je
bila vzpostavljena pravna podlaga za vstop staršev v prostore OŠ Pod goro in OŠ Špitalič,
ko se izvajajo postopki v povezavi z vpisom otrok v 1. razred, ugotavljanjem
pripravljenosti otroka za vstop v šolo in odložitvijo šolanja.

Vabilo na vpis
Vse informacije in navodila glede vpisa v 1. razred za šolsko leto 2021/2022 so objavljene
na spletni straneh OŠ Pod goro in OŠ Špitalič. Objavljeni so tudi obrazci in vloge (kar smo
starše v pisnem vabilu obvestili), ki bi jih starši potrebovali za odlog začetka šolanja,
prešolanje itn. Tako bodo lahko starši po potrebi prinesli izpolnjene obrazce s sabo in
skrajšali čas obiska šole.
Šola bo na začetku februarja po ustaljeni praksi starše povabila k vpisu s pisnim vabilom,
ki bo poslan na otrokov stalni ali začasni naslov. Na vpis bo vabljen eden izmed staršev. V
primeru, da imata starša različna naslova, bomo k vabilu priložili soglasje za vpis v 1.
razred na našo šolo, ki ga bo podpisal starš, ki se ne bo udeležil vpisa. Po pošti bodo prejeli
tudi vprašalnik, prijavnice in soglasja, ki jih bodo lahko doma v miru izpolnili in tako
skrajšali čas obiska šole.
Po pošti bodo prejeli datum in uro vpisa. Razporejeni bodo na 15 minut. Vpis na OŠ Pod
goro bomo izvedli od 9. 2. do 11. 2. 2021, na OŠ Špitalič pa 12. 2. 2021.
Starše bomo na vpis pozvali le v primeru, če nimajo zdravstvenih zadržkov. Če bodo želeli
vpisati otroka brez obiska šole, se bodo lahko dogovorili o elektronski oddaji vpisne
dokumentacije ali o oddaji po pošti. Kontaktna oseba za ta namen sem Suzana Kline (enaslov: suzana.kline@podgoro.si oz. na tel. št. 03-757-29-85 ali 03 757 29 50).

Izvedba vpisa
Zaposleni, ki bo izvajal vpis, bo testiran s hitrim antigenskim testom v okviru tedenskega
testiranja zaposlenih na šoli. Pri vpisu bo imel obrazno masko, si redno razkuževal roke,
skrbel za razkuževanje in zračenje prostora ter za upoštevanje varnostnih in zaščitnih
ukrepov. Poskrbel bo za vpisno dokumentacijo. Vodil bo evidenco staršev, ki bodo prišli
na vpis, skupaj z njihovimi kontakti (Priloga).

Vpisna dokumentacija
Večino obrazcev, ki jih morajo starši izpolniti, so prejeli po pošti. Izpolnijo jih doma in
prinesejo s sabo. V primeru prešolanja k nam ali drugam, zaprosila za odlog začetka
šolanja lahko starši na spletu najdejo obrazce in jih izpolnijo. V nasprotnem primeru jih
bodo izpolnili na vpisu. Na vpisu bodo podpisali vpisni list in prejeli dokumentacijo o
zdravniškem pregledu, ki jo odnesejo domov. Vsa prejeta dokumentacija bo odložena v
karanteno.

Prihod staršev
Starši se ne bodo gibali prosto po šoli. Vpis bo izveden v učilnici geografije, saj v tem
delu šole ne bo učencev. Vpis na OŠ Špitalič bo potekal v učilnici v 1. nadstropju, kjer ni
učencev. V okolici šole je potrebno upoštevanje varne razdalje 1,5 do 2 metra, enako
velja za parkirišče šole, kjer odsvetujemo vsakršno zbiranje. Obvezno je nošenje obraznih
mask.

Vstop v šolo in izstop ter mesto vpisa
Z vstopom staršev v šolske prostore se povečuje tveganje za prenos bolezni. Da bi kar
najbolj zmanjšali to tveganje, je ključno upoštevanje vseh ukrepov in priporočil v
nadaljevanju. Veljajo posebni varnostni in zaščitni ukrepi. Ker je najpomembnejša pot
prenosa novega koronavirusa preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, bodo ukrepi
proti širjenju okužbe prednostno usmerjeni v vzdrževanje zadostne medosebne razdalje
in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa, razkuževanje rok, redno čiščenje oz.
razkuževanje površin in predmetov ter zračenje prostora, v katerem bo potekal vpis.
Vstop v šolo za starše, ki bodo prihajali na vpis, bo pri vhodu za učence 2. in 3. triade in
bo označen. Na OŠ Špitalič je vstopno mesto vhod v šolo, starši se ne zadržujejo v prostorih
šole. Pred vstopom v šolo bo obvezno razkuževanje rok. Za ta namen bo pri vhodu

nameščeno razkužilo. Ob vstopu in v prostorih šole bo obvezno nošenje zaščitnih mask, ki
si jo bodo dolžni priskrbeti sami.
V garderobi bodo talne označbe, ki bodo skrbele za smer gibanja. Vpis bo v učilnici
geografije in bo označen, na OŠ Špitalič v učilnici. Starši bodo na vpis prihajali posamično
in po določenem časovnem razporedu (Priloga), da ne bi prišlo do zbiranja. Kljub temu
bodo pred vpisnim mestom talne označbe, ki bodo poskrbele za vzdrževanje medosebne
razdalje 1,5 do 2 metra.
V geografski učilnici bo zagotovljena varnostna razdalja. Površine bomo redno razkuževali
po vsakem obisku. Vrata učilnice bodo odprta, da se čim manjkrat dotaknemo kljuk. Prav
tako se bo učilnica redno zračila.
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe. Na šolskem območju in v prostorih šole je za starše
in otroke, ki pridejo na vpis, obvezna uporaba zaščitne maske. Potrebno je upoštevati
medosebno varnostno razdaljo 1,5 do 2 metra in poskrbeti za higieno rok. V ta namen bo
pri vhodu v šolo in v učilnici na voljo razkužilo.
Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.
Navodila glede higiene kašlja, dezinfekcije rok, nošenja mask najdete tudi na spodnjih
grafičnih primerih.

Zavedamo se, da bomo z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšali možnost za
okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov MORA
ODGOVORNOST PREVZETI VSAK POSAMEZNIK.
Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na
spletni

strani:

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-

vobdobju-sproscanjaukrepov.
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