
                                

VRNITI DO 21. 2. 2021 do 8.00 ure NA E-NASLOV POMOČNICE RAVNATELJA 

jasna.belas@os-fram.si  

(skenirano ali kot izpolnjeno wordovo oz. pdf priponko) 

 

Spoštovani starši. 

Vlada RS je dne 18. 2. 2021, sprejela spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja. Spremenjen odlok bo veljal od 20. 2. 2021 do 26. 2. 2021. Z odlokom se od ponedeljka, 22. 2. 

2021 dalje za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole. 

Strokovne usmeritve Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) šoli nalagajo 

prilagojeno organizacijo in izvedbo dejavnosti. Zato nujno potrebujemo vaše informacije o vključenosti v razširjen 

program osnovne šole (jutranje varstvo, podaljšano bivanje), prehranskih obrokih ter koriščenju dnevnega prevoza 

(šolski minibus ali prevoznik Tajhman). 

                                                                                                             Ravnatelj: mag. Damjan Gašparič 

 

V nadaljevanju vas prosimo za posredovanje informacij, ki bodo pomembne za organizacijo dela v šoli od 22. 

februarja 2021. 

 

Ime in priimek otroka: _______________________________, razred ____________ 

 

1. Otrok bo zaradi zdravstvenih omejitev ostal doma:            DA            NE     (obkrožite) 
(V primeru, da ste odgovorili z DA, na naslednja vprašanja ne odgovarjajte). 

 

2. Otrok bo obiskoval jutranje varstvo:   DA            NE   (obkrožite) 

 

Če ste obkrožili DA, obvezno navedite uro prihoda:______________________________ 
 

(PRIPOROČILO: ker ne bo dovoljeno združevanje otrok, prosimo, da otroka v skladu z vašimi možnostmi v šolo pripeljete pred pričetkom pouka, brez 

vključitve v jutranje varstvo).  

 

3. Otrok bo po pouku ostal v podaljšanem bivanju:   DA               NE   (obkrožite) 
 

Če ste obkrožili DA, napišite, do katere ure: __________________________________ 
 

                   (PRIPOROČILO: ker ne bo dovoljeno združevanje otrok, prosimo, da otroka v skladu z vašimi možnostmi v šoli prevzamete čimprej). 

 

4. Otrok bo v šoli jedel naslednje obroke, ki jih je imel prijavljene pred zaprtjem šol (obkrožite): 
 

- malico,  

- kosilo, 

- popoldansko malico. 

 

5. Otrok bo potreboval dnevni šolski prevoz:         DA                      NE  (obkrožite) 

 

Če ste obkrožili DA, ustrezno dopišite relacijo in uro prihoda/odhoda. 

 

Šolski minibus – relacija:  

 

Prevoznik Tajhman – relacija: 

                                                                                                        

 

Datum: ___________________________                                               Podpis staršev: 


