Spoštovani!
Kar dobro smo zakorakali v leto 2022 po božično-novoletnih počitnicah, ko je
epidemiološka situacija v državi že konec prvega tedna ponovno posegla v naše delo.
Vsi si želimo, da bi v čim večji meri nadaljevali s poukom v prostorih šole in da bi imeli
čim manj pouka na daljavo. Hvala vsem, ki sodelujete z nami in nas pravočasno
obveščate o okužbah otrok ali ostalih. Prav tako smo vam hvaležni za to, da ste otroke
ob različnih obolenjih preventivno zadrževali doma. Že v tem tednu imamo namreč 4
oddelke v karanteni in kot kaže jih bo kmalu še več. Prosimo vas, da dobro
sodelovanje ohranimo tudi v prihodnje.
V šolo vstopajo le zdravi učenci in odrasli, ki izpolnjujejo pogoj PCT.
Starše tako prosimo, da opazujete zdravstveno stanje svojih otrok in jih ne pošiljate
v šolo že ob najmanjših znakih bolezni - glavobol, vročina, mrzlica, prebavne
težave, slabo počutje itd. V takih primerih je boljše, da otroka zadržite doma in ga
večkrat samotestirate. Če se stanje ne izboljša, pa sem prosim čim prej obrnite na
osebnega zdravnika.
Zadnji virus je namreč zelo nalezljiv in opažamo, da v posameznih oddelkih ali
družinah sedaj zboli precej več članov kot pri prejšnjih verzijah virusa.
SPREMEMBE PRI ORGANIZACIJI DELA V ŠOLI
Obveščamo vas, da bomo zaradi poslabšanja epidemiološke slike na naši šoli od
srede, 12. 1. 2022, nekoliko spremenili organizacijo dela.
 Vsi izbirni predmeti (obvezni in neobvezni), kjer prihaja do mešanja skupin
učencev posameznih oddelkov se bodo do preklica od 4. razreda dalje izvajali
na daljavo. Vsa navodila učenci dobijo v spletnih učilnicah.
 Interesne dejavnosti bodo še naprej potekale le po posameznih oddelkih, v
mehurčku.
 Kjer bo že s hitrim HAGT testom prepoznana okužba pri enem ali več učencih,
bodo vsi učenci takoj napoteni na šolanje na daljavo, saj se trenutno predolgo
čaka na rezultate PCR testiranja, okužbe pa se zelo hitro širijo. Vsa navodila
za delo učenci prejmejo v spletni učilnici. Po potrjenem PCR testu, NIJZ dodeli
karanteno Vzgoja in izobraževanje |www.nijz.si.
IZJEME OD KARANTEN NA DOMU
V skladu z Odlokom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21,
149/21, 164/21, 190/21 in 200/21, 2/22) so izjeme za karanteno zaradi visoko
tveganega stika z osebo s potrjeno okužbo na virus SARS-CoV-2 od 10. 1. 2022
naslednje:
- osebe, ki so prejele poživitveni odmerek cepiva;
- osebe, ki so prebolele covid-19, kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu
testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR
minilo manj kot 45 dni;

- osebe, ki so prebolele covid-19 (kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu
testa PCR, ki je starejši od desetih dni) in so bile cepljene z drugim odmerkom
cepiva.
TRAJANJE KARANTENE
Od ponedeljka, 10. 1. 2022 je skrajšano tudi trajanje karantene na 7 dni.
OPREDELITEV VISOKO TVEGANEGA STIKA
- osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
- zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min,
- drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih
predmetov),
- bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, učilnica, pisarna,
čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),
- potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra.
SPREMEMBE PRI OCENJEVANJU ZNANJA
V letošnjem šolskem letu ostajata dve ocenjevalni obdobji, in sicer prvo od 1. 9.
2021 do 31. 1. 2022 in drugo od 1. 2. 2022 do zaključka šolskega leta.
Znanje učencev se praviloma ocenjuje v šoli in le izjemoma na daljavo. Preverjanje
znanja učencev pa se izvaja v šoli in tudi pri pouku na daljavo. Učenci k ocenjevanju
v šoli lahko pristopijo le, če izpolnijo pogoje, ki so odločeni z veljavnimi Odloki Vlade
RS.
Učenci, ki še niso pridobili ocen v letošnjem šolskem letu in jih zaradi odsotnosti pri
predmetih, ki se izvajajo fleksibilno, ne bo možno oceniti do zaključka 1.
ocenjevalnega obdobja, bodo neocenjeni. To velja tudi za učence, ki pri drugih
predmetih zaradi odsotnosti do konca 1. ocenjevalnega obdobja niso ocenjeni.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni manj kot dve uri tedensko in
se predmet izvaja fleksibilno, se znanje učencev oceni najmanj enkrat v šolskem
letu.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni dve uri tedensko, se znanje
učencev oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer večina ocena ne sme biti
pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se
znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocena ne sme
biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
V primeru, da učenec zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne more
obiskovati pouka, je lahko neocenjen iz vseh ali posameznih predmetov. Če je učenec
neocenjen ob koncu pouka iz posameznega predmeta, lahko do konca šolskega leta
iz tega predmeta opravlja predmetni izpit pred izpitno komisijo (glej 27. člen
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ).

V skladu s 30. členom Pravilnika predmetni izpit opravlja enkrat iz posameznega
predmeta.
Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride na izpit ali odstopi,
lahko opravlja izpit še v okviru istega roka, ki ga določi ravnatelj. Če se učenec iz
neopravičenih rokov na udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil (33.
člen Pravilnika).
Če je učenec na predmetnem izpitu negativno ocenjen, lahko ponavlja razred. O
napredovanju odloča učiteljski zbor.
Učenci od 7. do 8. razreda pa imajo možnost opravljati še popravni izpit največ
dvakrat, v 9. razredu pa do štirikrat v naslednjem šolskem letu (30. člen Pravilnika).
Pri tem je potrebno poudariti, da je pri posameznem predmetu določeno zgolj
minimalno število ocen, ki jih mora učenec pridobiti, vendar pa lahko učitelj predvidi
tudi večje število ocen, saj mora preveriti in oceniti znanje iz večine snovi in ne le
posameznih delov snovi (npr. če je učenec do januarja pridobil 2 oceni za predmet, ki
ima sicer 2 uri tedensko in se poučuje celo leto, to ne pomeni, da se mu na podlagi
teh ocen že lahko zaključi oceno, če ni pridobil še ostalih predvidenih ocen kot ostali
učenci do zaključka šolskega leta).
OBVEZNO OBVEŠČANJE O MOREBITNIH OKUŽBAH UČENCEV
V primeru pozitivnega HAGT testa ali PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki
takoj obvestijo:
- ravnateljico šole (mihaela.mrzlikar@guest.arnes.si) in
- pomočnico ravnateljice (nina.cerkovnik1@guest.arnes.si)
- in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
Pri tem je zelo pomembno, da navedete tudi podatke otroka: ime in priimek, razred
in oddelek in kdaj je bil otrok zadnjič v šoli (datum) ter kdaj je razvil prve
simptome bolezni.
Če je kasneje rezultat PCR testa negativen, se učenec lahko vrne k vsakodnevnim
dejavnostim in pride v šolo.
Pouk za oddelke, ki so napoteni v karanteno, poteka na daljavo.
Če pouk oddelka poteka na šoli, v karanteni pa so posamezni učenci, pouk zanje
ne poteka na daljavo, temveč učenci oziroma starši pridobijo informacije pri sošolcih
oziroma izjemoma pri učiteljih.
Vsi bomo dosledno upoštevali preventivne ukrepe za preprečevanje in širjenje okužb.
Dodatno bomo razkuževali prostore in jih zračili.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.
Mihaela Mrzlikar, ravnateljica

