Spoštovani starši in skrbniki,
pred nami je 17. 1. 2022, to je prvi dan pouka v prenovljeni OŠ Zalog, za nami pa skoraj pol leta gostovanja na
sedmih različnih lokacijah. V tem času smo doživeli marsikaj, predvsem pa smo se vsi skupaj strpno prilagodili
razmeram. Tu in tam je bilo težko, tako za učence kot tudi za delavce šole in starše. Hvala vsem, ki ste pri tem
podpirali.
Šola je v osnovi dokončana, se bodo pa v naslednjih tednih pokazale še nekatere manjše pomanjkljivosti, ki jih
bomo z izvajalci sproti odpravljali. Pri tem pouk ne bo moten.
Pred nami je torej že drugi prvi šolski dan v šolskem letu 2021/22. To bo 17. januar. Na tem mestu vam
podajam osnovne informacije za prvi šolski dan in predstavljam nekaj osnovne organizacije dela, ki pa je precej
prilagojena trenutnim zdravstvenim razmeram.
1. Prihod v šolo – prvi dan
Učenci razredne stopnje pridejo v šolo ob običajni uri. Učenci, ki so prijavljeni v jutranje varstvo, lahko pridejo v
šolo od 6.30 dalje, ostali pa med 8.05 in 8.20. Toda pozor, ob 8.20 že pričenjamo s poukom. Učenci vstopajo v
šolo sami. Pričakale jih bodo učiteljice. Izjema so le učenci prvih razredov, ki jih boste samo prvi dan lahko do
učilnice pospremili starši. Učenci prvega triletja in 4.b vstopajo na vhodu za razredno stopnjo (glavni vhod
desno), učenci petih razredov pa na stranskem vhodu v prizidek.
Učenci predmetne stopnje bodo prvi dan prihajali v šolo z zamikom. Vsak oddelek se zbere pred vhodom ob
določeni uri in počaka razrednika / razredničarko. Sledila bo delitev omaric in ura oddelčne skupnosti. Po
glavnem odmoru učenci nadaljujejo s poukom po urniku. Učenci prihajajo v šolo po naslednjem razporedu:
- 8.10: 6.a, 8.a,
- 8.20: 6.b, 8.b,
- 8.30: 7.b (karantena), 9.a,
- 8.40: 7.b, 9.b.
2. Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje bo potekalo po že oblikovanih skupinah in po ustaljenem urniku. Svojih otrok ne boste
»prevzemali« v prostorih šole, pač pa na zunanji strani posameznih učilnic. Do vseh učilnic razredne stopnje
vodi tlakovana pot tik ob šoli preko teras. Na zunanjih vratih bo označba oddelka oz. skupine. Potrkate na vrata
in vaš otrok bo odšel v garderobo, se preoblekel in se srečal z vami pred vhodom na razredno stopnjo oz. v prvo
triletje.
3. Vstop staršev in obiskovalcev v šolo
Šola je v osnovi namenjena učencem in delavcem šole. Starši in drugi obiskovalci vstopate v šolo po predhodni
najavi pri delavcu šole, s katerim želite priti v stik: razrednik, učitelj, svetovalna delavka, tajnica,
računovodkinja, ravnatelj, pomočnik ravnatelja,… Lahko se najavite po telefonu, preko eAsistenta, elektronske
pošte ali pa se odzovete povabilu kateregakoli delavca šole. V vsakem primeru se je ob vstopu potrebno
receptorju povedati h komu ste namenjeni in če ste najavljeni.
Vstop v šolo je možen zgolj ob izpolnjenem PCT pogoju, ki ga izkažete receptorju.

4. Prehrana
Vso prehrano bomo zagotavljali na podlagi dosedanjih naročil.
5. Prevoz – šolski kombi
Prvi dan bo kombi vozil po prilagojenem urniku prvemu šolskemu dnevu (upoštevani so prihodi učencev
predmetne stopnje z zamikom), odhodi so vezani na urnik zaključka pouka, upoštevajoč čas za kosilo. Izvajalec
prevozov ima urnik učencev. V roku enega tedna bo dokončno oblikovan stalni urnik prevozov.
6. Prilagoditev trenutnim zdravstvenim razmeram
Poleg vseh ukrepov, ki smo jih dolžni upoštevati, ponovno naprošam vse starše, da v šolo pošiljate izključno
popolnoma zdrave otroke in da nas še naprej vestno obveščate o okužbah otrok in sumih na okužbe.
V trenutno izjemno zahtevnih razmerah odpovedujem govorilne ure, ki so bile načrtovane za naslednji teden.

Spoštovani straši, zagotovo se bodo na šoli v prvih dneh pojavljale določene zagate. Vse bomo poskušali ažurno
reševati. Ne smemo pozabiti, da je selitev izjemno kompleksen proces. Hkrati s selitvijo pospravljamo še vseh
sedem nadomestnih lokacij. Vse skupaj pa se dogaja sredi hude zdravstvene krize. Z dobro voljo in
medsebojnim sodelovanjem bomo zmogli v korist naših otrok.

S prijaznimi pozdravi.
Andrej Krumpak, ravnatelj

