OBVESTILO STARŠEM IN SKRBNIKOM ZA VAREN ZAČETEK IN
NADALJEVANJE ŠOLSKEGA LETA 2020/2021
Spoštovani starši in skrbniki,
pred nami je novo šolsko leto. Upamo, da ste počitniške dni preživeli varno in lepo ter se
spočili in nabrali novih moči. Zaposleni se vselimo pričetka dela z vašimi otroki in
mladostniki (v nadaljevanju OM).
Kljub zahtevnim razmeram smo v CIRIUS Kamnik odločeni v šolskem letu 2020/2021 v
skladu z navodili MIZŠ in ZRSŠ v celoti izvajati vzgojno izobraževalne in zdravstveno
rehabilitacijske programe, kar ohranja naše poslanstvo in prinaša največjo dobrobit za OM,
starše, zaposlene in celotno družbo. Zaradi zdravstveno zahtevne in občutljive populacije
naših OM, smo se načrtovanja začetka šolskega leta lotili z največjo previdnostjo in
odgovornostjo, pri čemer smo upoštevali priporočila NIJZ, ZRSŠ in MIZŠ. Priporočila smo
življenjsko in zdravo razumsko prilagodili trenutnim epidemiološkim razmeram v državi ter
dogovorom na skupnem sestanku med zavodi za otroke s posebnimi potrebami in
navedenimi institucijami dne, 25. 8. 2020, na MIZŠ. S skupnimi močmi vseh zaposlenih in s
pomočjo ter sodelovanjem vas staršev in skrbnikov verjamemo, da bomo zahtevno šolsko
leto 2020/2021 uspešno začeli in ga tudi uspešno pripeljali do konca.
Predstavljamo vam ukrepe in načrt za varen in uspešen pričetek šolskega leta:


Prvi šolski dan:
OSNOVNA ŠOLA:
 Vsi učenci, razen novo sprejeti, pričnejo s poukom ob 9.00 v matičnih
učilnicah (razpored bo objavljen pri recepciji).
 Novi učenci pričnejo s sprejemom ob 11.00. Sprejeli vas bomo pri recepciji.
 Pouk bo zaključen ob 12.00.
 Po pouku sledi kosilo in odhod OM domov v spremstvu staršev oz. skrbnikov.
OM na celodnevni obliki usposabljanja odidejo v dom.
SREDNJA ŠOLA:
 Dijaki 1. letnika in PRP programa pričnejo s sprejemom ob 9.00. Sprejem bo
pred recepcijo. Pouk bo zaključen ob 12.00.
 Vsi ostali dijaki (tudi PTI programi) pričnejo s poukom ob 10.55 v matičnih
učilnicah. Pouk bo zaključen ob 13.20.
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Za novo sprejete OM bo v primeru lepega vremena sprejem potekal na prostem. V
primeru slabega vremena bo sprejem v veliki telovadnici z vsemi priporočljivimi ukrepi.
Novo sprejete OM spremljajo starši oz. skrbniki, ki tudi zase izpolnijo vprašalnik o
zdravstvenem stanju.
Staršem že vključenih OM v naš Center vstop ni dovoljen. V primeru, da želite ta dan
stopiti v kontakt s katerim od strokovnih delavcev vas prosimo, da se predhodno
dogovorite po e-pošti ali preko telefona.
Prvi šolski dan in vse ostale dni v letu pridejo OM v Center le v kolikor so brez znakov
infekcijske bolezni in brez visoko rizičnih kontaktov v zadnjih 14 dneh. Zdravstveno
stanje OM potrdite starši oz. skrbniki s podpisom na izpolnjenem vprašalniku o
zdravstvenem stanju in vas naprošamo, da ga prinesete s seboj.
Ob prihodu v in ob odhodu iz Centra bomo OM merili temperaturo ter o tem vodili
pisno evidenco.
Bolnega OM bomo obravnavali v skladu s protokolom ukrepanja in obveščanja (staršev,
zaposlenih in ustreznih institucij).
Vsi v Centru dosledno spoštujemo higieno pravilnega umivanja rok, higieno kašlja,
prezračevanja prostorov, uporabe mask in ostale zaščitne opreme ter skrbimo za čim
manjše število stikov.
Oddelki na šoli in v domu ter OM na prevozu so »epidemiološke družine«.
V mešanih učnih skupinah (obvezni in neobvezni izbirni predmeti, učna pomoč,
interesne in vzgojne dejavnosti, …) imajo OM fizično distanco najmanj 1,5 m, kjer je to
mogoče. Priporočljivo je, da vsi OM, še posebej pa starejši od 12 let, nosijo maske.
Praviloma uporabljajo maske tudi pri gibanju po Centru. Na prostem mask ne nosijo.
OM so v domu razporejeni po sobah skupaj kot so razporejeni v skupinah oziroma
«epidemioloških družinah«.
Predvidoma po dva do trije razredi OM so združeni v popoldansko »epidemiološko
družino« v domu.
OM se gibljejo po Centru praviloma v spremstvu zaposlenih. Pri tem se držimo smeri
gibanja na hodnikih, vedno hodimo po desni strani. Smeri gibanja so nakazane s talnimi
označbami.
OM se v času odmorov ne družijo z OM drugih oddelkov.
Prehranjevanje: Za učence OŠ vsi obroki potekajo v učilnicah, razen za interne učence
OŠ, ki imajo zajtrk in večerjo v jedilnici. Za dijake vsi obroki potekajo v jedilnici, razen
dopoldanska hladna malica, ki poteka v razredu. Dijaki so v jedilnici razporejeni po
vnaprej določenem prostorskem razporedu ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ
(razkuževanje stolov in miz in zračenjem jedilnice). Razdalja med mizami je 2 m.
Praviloma ima vsak OM svojo mizo, razen OM istega razreda/skupine/sostanovalci.
Prvega septembra ni organiziranih prevozov. Za prevoz tega dne poskrbite starši oz.
skrbniki sami.
Ostale dni prevozi potekajo po običajnem razporedu. V vozilu so največ 4 (izjemoma
tudi več) OM, na prevozu vsi (tudi voznik) obvezno nosijo maske ali alternativno vizir.
Vsi sedijo čim bolj narazen in se med seboj ne dotikajo. Voznik pred vsako vožnjo OM z
razkužilom razkuži vozilo (sedeže, kljuke, tla,…), ga prezrači in si ob vsakokratnem
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vstopu oziroma izstopu OM v vozilo razkuži roke. Da bi bilo fizičnih stikov med voznikom in
OM pri vstopanju in izstopanju iz vozila čim manj, vas, starše in skrbnike prosimo, da, v kolikor
je to le mogoče, sami namestite OM v in vzamete iz vozila.






Pogodbe za prevoze boste starši oz. skrbniki podpisali prvi šolski dan v sejni sobi uprave
Centra. Podrobnejše informacije glede tega boste prejeli na recepciji. Pri podpisovanju
pogodb boste morali upoštevati varnostno razdaljo, nositi maske, si temeljito razkužiti
roke in vstopati v dvigalo posamično.
Sodelovanje s starši oz. skrbniki, roditeljski sestanki, govorilne ure bodo praviloma
potekali na daljavo. O možnih načinih sodelovanja vas bodo seznanili strokovni delavci.
Center bo zagotavljal sledljivost OM na prevozih in učnih ter vzgojnih skupinah. Prav
tako bomo zagotavljali sledljivost zaposlenih, ki delajo s posameznimi »epidemiološkimi
družinami«.

Vljudno vas prosimo, da nam vse morebitne posebnosti (kasnejši prihod OM v Center
prvi šolski dan, morebitna odsotnost ipd.) sporočite na naš enotni naslov, kar nam bo
olajšalo organizacijo in izvedbo prvega šolske dne v zadovoljstvo vseh.

V kolikor bomo s strani pristojnih institucij prejeli drugačna priporočila, navodila in
smernice, bomo v skladu s tem naše ukrepe ustrezno dopolni ali spremenili ter vas o tem
obvestili.
Veselimo se srečanja z vami.

V Kamniku, 28. 8. 2020
CIRIUS Kamnik
Goran Pavlič
Direktor

Priloge:
- Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja učencev in dijakov
- Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja obiskovalcev in zunanjih sodelavcev
- Obvestilo za starše in skrbnike v zvezi z zdravjem OM
- Podrobnejša navodila v glede umivanja in razkuževanja rok
- Ukrepi v primeru, da OM zboli v CIRIUS Kamnik
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