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Zadeva: Ponovna vzpostavitev pouka v šolah za učence 1. vzgojno-izobraževalnega 
obdobja 
 

»Sreča se prikrade skozi vrata, ko si pozabil, da si jih pustil odprta.« 
 

Dragi učenci, spoštovani starši!  
 
23. oktobra 2020, ko smo se odpravili na počitnice, nihče med nami ni želel verjeti, da bodo 
vrata naše šole, našega drugega doma, tako dolgo zaprta. A nič zato, še dalje smo se učili, se 
gibali in predvsem družili preko zoom-a. A prav tako smo vsak dan bolj pogrešali pouk v 
učilnici, pogovor z učiteljem, druženje s sošolci, prijatelji. 
 
In prav zato je danes zjutraj, kljub oblakom in močnemu vetru, posijalo sonce. Čeprav so bila 
vrata zaprta, smo sreči vseeno dovolili vstopiti. Sončne žarke je s čudovitimi barvami naslikala  
novica, da se v torek, 26. 1. 2021, za učence od 1. do 3. razreda pouk na šoli ponovno 
prične.  
 
Bodimo torej veseli, otresimo se strahu, da se morda nisem dovolj naučil, kajti sedaj, ko bomo 
lahko spet skupaj, bomo delali lahkotne, drobne korake, preverili, koliko znamo, kaj še moramo 
utrditi. Za začetek nas bolj kot vse ostalo zanima, kako ste, kaj ste doživljali v času šolanja na 
daljavo. Vrata odpiramo ne samo vsem nam, vrata odpiramo prijazni besedi, ustvarjanju, 
igrivosti, radovednosti …  
   
Ker gredo učitelji v ponedeljek na testiranje, bomo s poukom pričeli v torek ob 7.30, končali 
bomo ob 14:30. Zbrali se bomo na parkirišču oziroma na dvorišču podružničnih šol. Med sabo 
bomo upoštevali razdaljo 1,5 do 2 m. Vsi bomo nosili maske. Učitelji bodo nato učence 
spremljali v učilnico. Skupaj se bodo dogovorili o načinu življenja in dela, o preventivnih ukrepih 
za svoje in za zdravje drugih. V torek prinesejo učenci s seboj tudi šolske potrebščine. 
 
Avtobusni prevoz zaenkrat ne bo organiziran, saj gre za majhno število vozačev, katerih starši 
so jih pripravljeni voziti z osebnim avtomobilom.  
 
Maloobmejni prehod Magyarszombatfa – Prosenjakovci bo ponovno odprt za učence iz 
Madžarske med 7.00 in 8.00 uro zjutraj in popoldne od 14.00 do 15.00, a le za tiste učence, ki 
se bodo nahajali na seznamu, torej za učence 1., 2. in 3. razreda.  
 
Šola je za učence v Sloveniji obvezna. S 25. 1. 2021 se šolanje na daljavo za učence od 1. do 
3. razreda zaključuje.   
  
Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju ter potrebo po prilagoditvah 
in spremembi vedenja. V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci oz. zaposleni. Pomembno 
je, da smo tako starši kot tudi zaposleni seznanjeni s simptomi in znaki bolezni COVID-19 in 
ob pojavu simptomov in znakov znamo pravilno ukrepati.  
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Po navodilih NIJZ boste starši, katerih otroci se bodo 26. 1. 2021 vrnili v šolo, za svojega otroka 
izpolnili 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 takoj v torek vrnete ali jo podpišete v šoli, saj jih bomo imeli natisnjene za 
primer, če teh možnosti sami nimate. 
 
Seznaniti Vas želimo še s poostrenimi higienskimi priporočili za izvajanje pouka v 
osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 MODEL c-OŠ.  
 
▪ Virus v okolico izločamo s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem, zato je priporočena 

medosebna razdalja vsaj 1,5 oz. 2 metra. V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje 
za okužbo večje.  

▪ Redno in temeljito si umivajmo roke z milom in vodo. 
▪ Roke si umivajmo in razkužujmo tudi po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali 

dotikanju drugih površin. 
▪ Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 
▪ Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in 

nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček 
po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom in vodo. 

▪ Maske uporabljajmo pravilno. 
▪ Temeljito zračimo zaprte prostore. 
▪ V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi. 

Tudi za vse obiskovalce veljajo poostreni higienski ukrepi.  
▪ Nadaljevali bomo z govorilnimi urami ter s pridobivanjem informacij za starše preko 

računalniške povezave. 
▪ Do nadaljnjega je odsvetovano organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na 

njih. 
 
 
Ostanimo zdravi in lep pozdrav do snidenja.  
 

Jožefa Herman, ravnateljica 
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Dátum: 2021. 1. 21. 
Dokumentum szám: 60309-4/2020/22 
 
 
Tárgy: A tanítás helyreállítása az iskolákban az 1. nevelési-oktatási szakasz tanulói 
számára 
 

»A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe,  
melyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt.  

 
Kedves tanulók, tisztelt szülők! 
 
2020. október 23-án, amikor az őszi szünet kezdődött, egyikünk sem akarta elhinni, hogy 
iskolánk, második otthonunk ajtaja ilyen sokáig zárva marad. De semmi gond, folytattuk a 
tanulást, mozgást és gyakran találkoztunk a Zoom-on keresztül. De napról napra jobban 
kezdtek hiányozni a tantermi órák, a tanárokkal való beszélgetések, az osztálytársakkal és 
barátokkal való mindennapi társalgás. 
 
És ma reggel, a felhők és az erős szél ellenére, végre kisütött a nap. Annak ellenére, hogy az 
ajtó zárva volt, a boldogságnak mégis utat engedtünk. A napsugarakat gyönyörű színekre  
festette az a hír, miszerint 2021. január 26-án, kedden, újraindul a tanítás az iskolában az 
1‒3. osztályos tanulók számára. 
 
Örüljünk tehát, szabaduljunk meg a félelemtől, hogy talán nem tanultam meg eleget, hiszen 
most, hogy újra együtt lehetünk, könnyed, apró lépéseket fogunk tenni. Ellenőrizni fogjuk, 
mennyit tudunk és mi az, amit még meg kell magyarázni. Először is az érdekel minket, hogy 
vagy, mit tapasztaltál a távoktatás során. Az ajtót nem csak mindannyiunk számára nyitjuk 
meg, hanem nyitjuk az ajtót a kedves szavaknak, az alkotásnak, a játékosságnak, a 
kíváncsiságnak... 
 
Mivel a tanárok hétfőn mintavételre mennek, a tanítás kedden 7.30-kor kezdődik és 14.30-kor 
fejeződik be. Gyülekezni a parkolóban illetve a területi iskolák udvarán fogunk. Figyelembe 
fogjuk venni az egymásközti 1,5‒2 m távolságot. Mindannyian maszkot fogunk viselni. Ezután 
a tanárok elkísérik a tanulókat a tanterembe. Együtt megbeszélik, hogyan kell az 
óvintézkedéseknek megfelelően eljárni az iskolában, vigyázva mind saját, mind mások 
biztonságára. Kedden a tanulók magukkal hozzák a tanszereket is. 
 
A buszközlekedés egyelőre nem lesz megszervezve, hiszen kevés tanulóról van szó, őket 
pedig szüleik hajlandók autóval szállítani.  
 
A Magyarszombatfa-Pártosfalva kishatárátkelőhelyet újra megnyitják a Magyarországról 
érkező tanulók számára reggel 7.00 és 8.00 óra között, valamint délután 14.00 és 15.00 óra 
között, de csak azoknak a tanulóknak, akik szerepelnek a listán, tehát az 1., 2. és 3. osztályos 
tanulóknak. 
 
Szlovéniában az iskola kötelező a tanulók számára. 2021. január 25-től az 1‒3. osztályos 
tanulók számára a távoktatás tehát befejeződik. 
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Az új koronavírus megjelenése további kockázatot jelent az életben, és szükség van az 
alkalmazkodásra és a viselkedés megváltoztatására. Kizárólag egészséges gyermekek 
illetve alkalmazottak jöhetnek az iskolába. Fontos, hogy mind a szülők, mind az 
alkalmazottak tisztában legyünk a COVID-19 betegség tüneteivel és jeleivel, és hogy 
megfelelően tudjunk eljárni ezek megjelenésekor. 
 
A NIJZ utasításai szerint azon gyermekek szülei, akik 2021. 1. 26-án visszatérnek az iskolába, 
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 kedden hozza el, illetve aláírhatja az iskolában is, 
hiszen kinyomtatjuk, amennyiben Önnek nincs rá lehetősége. 
 
Ezenkívül szeretnénk ismertetni az általános iskolai órák kivitelezésére vonatkozó szigorúbb 
higiéniai ajánlásokat a SARS-CoV-2 terjedésének megakadályozása érdekében, éspedig az 
általános iskolákra vonatkozó C modell szerint: 
▪ A vírus tüsszögéssel, köhögéssel, hangos beszéddel távozik a környezetünkbe, ezért az 

ajánlott személyközti távolság legalább 1,5 ill. 2 méter. Ha ez a távolság kisebb, nagyobb 
a fertőzés kockázata. 

▪ Rendszeresen és alaposan mossunk kezet szappannal és vízzel. 
▪ A kezünket mossuk meg és fertőtlenítsük minden egyes kilincs, lépcsőkorlát vagy más 

felület érintését követően. 
▪ Ne érintsük meg az arcot (szem, orr és száj) piszkos/mosatlan kézzel. 
▪ Tartsuk be a köhögés megfelelő higiéniáját (köhögés/tüsszentés előtt takarjuk el a szánkat 

és orrunkat papírzsebkendővel, vagy köhögjünk/tüsszentsünk a könyökhajlatba). Minden 
használat után dobjuk ki a papírzsebkendőt, majd mossunk kezet szappannal és vízzel. 

▪ A maszkot helyesen használjuk. 
▪ A zárt helyiségeket alaposan szellőztessük ki. 
▪ Csak a tanulók és az alkalmazottak lépnek be az iskola épületébe, mások csak szükség 

esetén, előzetes egyeztetés alapján. A szigorúbb higiéniai intézkedések minden látogatóra 
vonatkoznak. 

▪ A szülők számára a fogadóórák és egyéb információk továbbra is számítógépes 
kapcsolaton keresztül elérhetők. 

▪ Továbbiakban nem ajánlott rendezvényeket szervezni illetve azokon részt venni. 
  
 
Maradjunk egészségesek és üdvözlet a viszontlátásig.  
 

Herman Jožefa, igazgatónő 
 

jozef
Doš


