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Zadeva: Odprtje meje  
 
Dragi učenci, spoštovani starši!  
 
Od danes, 9. 6. 2020 so meje z državo Madžarsko odprte. Z veseljem Vas vabim, da se nam 
pridružite.  
 
Pričakujemo Vas od jutri, torej od srede 10. 6. 2020. Pouk pričenjamo ob 7:30 in končujemo 
ob 14:30. Vedno se učenci zberejo na parkirišču pred šolo. Med sabo upoštevajo razdaljo 1,5 
do 2 m. Starši, ki učence pripeljete sami, jih predate in prevzamete na parkirišču šole.  
 
Učitelji učence spremljajo v učilnico. Skupaj se bodo dogovorili o načinu življenja in dela v šoli, 
tako da bodo poskrbeli tako za lastno varnost, kot tudi za varnost drugih. Tudi tako se bodo 
imeli lepo, se družili in se veliko naučili.   
 
Šola je za učence obvezna. Izjeme so le učenci iz rizičnih skupin. Seznam rizičnih skupin je 
objavljen na spletni strani šole. Osebni zdravnik učenca odloči o tem ali otrok spada v rizično 
skupino ali ne in ali ne sme obiskovati šole. Z 9. 6. 2020 se pošiljanje nalog/gradiv učencem 
zaključuje.   
 
Učenci od 1. do 3. razreda prinesejo vse šolske potrebščine. Pouk bo v veliki meri potekal 
zunaj, zato so naj udobno oblečeni. S sabo naj imajo podlago za sedenje (deka ali podloga za 
na plažo) in zaščitna sredstva pred soncem (pokrivalo za glavo in krema za sončenje).  
Dnevno naj učenci s seboj prinašajo plastenko ali bidon z vodo (vodo si bodo lahko dotočili 
tudi v šoli).   
 
Ostali učenci prinašajo potrebščine glede na urnik, ki so ga imeli pred pandemijo.  Pouk bo v 
veliki meri potekal zunaj, zato so naj udobno oblečeni. S sabo naj imajo podlago za sedenje 
(deka ali podloga za na plažo) in zaščitna sredstva pred soncem (pokrivalo za glavo in krema 
za sončenje).  
 
Glede prehrane bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil 
naročen že pred zaprtjem šole.  
 
Po navodilih NIJZ boste starši za svojega otroka izpolniti izjavo »pred vstopom otroka v šolo 
ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19«. Izjavo je pripravil NIJZ. Preberite jo in 
upoštevajte njihova priporočila. Prosimo Vas, da nam jo podpisano v sredo vrnete ali jo 
podpišete v šoli, saj jih bomo imeli natisnjene za primer, če teh možnosti sami nimate. 
 
 
Ostanimo zdravi in lep pozdrav do snidenja.  
 

Jožefa Herman, ravnateljica 
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Tárgy: A határok megnyitása 
 
Kedves tanulók, tiszelt szülők! 
 
A mai nappal (2020. 6. 9.) megnyiltak a Magyar-Szlovén határátkelők.  
 
Holnaptól, 2020. 6. 10-től szeretettel várjuk a magyarországi tanulóinkat.  
 
A tanítás 7.30-kor kezdődik és 14.30-kor fejeződik be. A parkolóban az iskola előtt találkozunk. 
Ügyelünk arra, hogy figyelembe vesszük az előírt 1,5 - 2 m-es egymásközti távolságot. Azok 
a szülők, akik gyermeküket szállítják, lerakják- és felveszik őket az iskola parkolójában.  
 
A tanárok elkísérik a tanulókat a tanterembe. Együtt megbeszéljük, hogyan kell az 
óvintézkedéseknek megfelelően eljárni az iskolában, vigyázva saját és mások biztonságára. 
Ezeket betartva is jól fogják érezni magukat, hiszen így is barátkozhatnak és sokat 
megtanulhatnak. 
 
Az iskola kötelező a tanulók számára. Kivételt képeznek csak a kockázati csoportba tartozó 
tanulók. A kockázati csoportok listája megtalálható az iskola honlapján. A családorvos dönti 
el, ha a gyereknek nem szabad iskolába menni. 2020. június 10-től megszünik a feladatok 
online megküldése.   
 
A elsőtől a harmadik osztályos tanulók hozzák magukkal az összes iskolai kellékeket.  A 
tanítás nagyrészt kint fog zajlani, ezért a tanulók öltözzenek kényelmesen. Ülő szőnyeget 
(takaró vagy tengerparti szőnyeg) és fényvédő (fejfedő és naptej) kellékeket is hozzanak.  
Kulacs is legyen náluk (az iskolában megtölthetik vízzel). 
 
A többi tanuló hozza magával a koronavírus előtti órarend szerint az iskolai kellékeket.  A 
tanítás nagyrészt kint fog zajlani, ezért a tanulók öltözzenek kényelmesen. Ülő szőnyeget 
(takaró vagy tengerparti szőnyeg) és fényvédő (fejfedő és naptej) kellékeket is hozzanak.  
Kulacs is legyen náluk (az iskolában megtölthetik vízzel). 
 
A táplálkozást illetően figyelembe vesszük, hogy gyermeke abban az  étkezésben részesüljön, 
amit az iskola bezárása előtt rendeltek.  
 
A NIJZ utasításai szerint a szülők kitöltik "a gyermek iskolakezdése előtt a COVID-19 
terjedésének megfékezését célzó intézkedések felszabadításakor" való nyilatkozatot, melyet 
a NIJZ készített. Olvassa el és kövesse ajánlásaikat. Kérjük, írja alá, és hétfőn hozza el, ill. az 
iskolában is megteheti ezt, hiszen kinyomtatjuk őket, ha Ön ezzel a lehetőséggel nem 
rendelkezik. 
 
Üdvözlet a viszontlátásig és maradjanak egészségesek. 
                                                                                                        Herman Jožefa, igazgatónő 
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