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Rogatec, 24. 8. 2020  

  

 

Spoštovani učenci in starši,  
  

  

za nami so letos sicer bolj vremensko muhaste počitnice, verjamem pa, da ste si v prostih dneh 

napolnili baterije in ste se pripravljeni spopasti z novimi izzivi, ki jih bo prinesel vsakdan.  

  

V letošnjem šolskem letu smo uvedli nekaj organizacijskih sprememb, s katerimi vas 

seznanjamo v tem uvodnem obvestilu.  

  

1. V preteklih šolskih letih smo opazili, da je vedno več učencev prihajalo v šolo v zelo 

zgodnjih urah, zato smo premaknili naš delovni čas za pol ure. Tako se bo z letošnjim 

šolskim letom pouk pričenjal ob 7.30. Posledično to pomeni, da se bodo šolske ure 

zamaknile za pol ure, učenci pa bodo prihajali domov pol ure prej kot v preteklih letih.  

  

2. Jutranje varstvo za učence prvih razredov bo potekalo od 5.30–7.30, varstvo za 

učence ostalih razredov pa od 6.15–7.15. Na PŠ Dobovec jutranjega varstva ne bo, 

zato naj otroci pridejo v šolo v času od 7.00 do 7.30. Oddelki podaljšanega bivanja bodo 

delovali različno, organizacija oddelkov bo potekala na način prehajanja učencev med 

njimi, zadnji oddelek OPB pa bo zaključil svoje delo ob 16.00 na MŠ Rogatec in PŠ 

Donačka Gora, na PŠ Dobovec pa ob 14.00. Prehajanje učencev med oddelki bo 

označeno na tabelah, ki bodo obešene na vratih oddelkov podaljšanega bivanja.  

  

3. Prav tako pride do zamika posameznih obrokov. Zajtrk bo za učence organiziran od  

7.00–7.30, malica od 9.05–9.25, kosilo pa od 11.50–12.20.  

  

4. Novemu delovnemu času je Nomago prilagodil vozni red avtobusov, ki je na spletni 

strani šole. Tam boste našli tudi razpored šolskih ur in nekaj dni pred prvim 

šolskim dnem tudi urnike oddelkov.  

  

5. Novost je tudi elektronsko vodenje dokumentacije in šolske prehrane. Za vas starše 

to pomeni:  

  



- da bo vaš otrok prejel brezstično kartico; 

  

- starši boste prejeli uporabniško ime in geslo po elektronski pošti, s pomočjo 

katerih boste odjavljali obroke v primerih, da bo vaš otrok odsoten. Hkrati boste z 

uporabniškim imenom in geslom prejeli tudi podrobnejša navodila, kako se 

prijavlja in odjavlja prehrana. Z istim uporabniškim imenom in geslom boste 

vstopali tudi v e-redovalnico. 

  

- kartica vašega otroka se bo uporabljala tudi za izposojo gradiva v šolski knjižnici. 

Kartica, ki jo bo prejel vaš otrok, stane 2,75 €. Ta znesek pa boste poravnali s 

septembrsko položnico. V primeru izgube kartice se le-ta ponovno zaračuna. 

Kartice učencev 1. razreda bodo imele njihove učiteljice;  

  

- obroke bo potrebno odjaviti do 8.00 ure zjutraj na isti dan, ko otrok manjka. 

Kasnejše odjave bodo obravnavane kot nepravočasne, kar pomeni, da boste morali 

plačati razliko do subvencije. V primeru, da obroka sploh ne odjavite, boste morali 

plačati polno ceno prehrane brez subvencije.  

  

6. Glede na trenutno epidemiološko sliko kaže, da bodo 1. septembra vsi učenci pristopili 

šolski prag na takšen način, kot je bil v veljavi ob zaključku šolskega leta 2019/2020. 

To pomeni, da se ohranijo vsa pravila, ki so bila v veljavi 24. 6. 2020. V šolo lahko 

pridejo le zdravi učenci.  

  

7. Pouk bo tudi na predmetni stopnji potekal v matičnih učilnicah. Učenci, starejši od 12. 

let, pa morajo v hodnikih in primerih, ko prihaja do mešanj učencev različnih oddelkov, 

nositi maske. Občina bo priskrbela po eno pralno masko na učenca, šola pa bo 

poskrbela za zadostno količino razkužil za predmete in roke ter ostala načela 

NIJZ-a za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev. Maske so obvezne tudi za 

učence, ne glede na starost, ki so vozači. Svetujemo, da kupite še nekaj pralnih mask, 

saj je ta možnost najugodnejša.  

  

8. Starši v šolo ne vstopate, zato bo 1. roditeljski sestanek, ki bo 17. 9. 2020, ob 16.00, 

izveden na daljavo. V primeru, da bi se želeli individualno pogovarjati s posameznim 

strokovnim delavcem, se o tem dogovorite po spletu ali preko telefona.  

  

9. Prvi šolski dan bo pouk potekal do kosila, po kosilu pouka več ne bo. Oddelki 

podaljšanega bivanja ta dan delujejo po običajnem urniku.  

  

10. Lahko se zgodi, da se bo epidemiološka slika spremenila, zato bodite pozorni na 

informacije, ki bodo objavljene na spletni strani šole.  

  

  

  

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo uspešen začetek šolskega leta.  

  



Kolektiv OŠ Rogatec z ravnateljico  

  

  

  

  


