
Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši! 

 

Bliža se prvi šolski dan in veselimo se vašega prihoda v šolo.  

Šolsko leto naj bi se za vse učence pričelo v šoli, po modelu B, 

v torek, 1. 9. 2020, kar pomeni, da bo pouk potekal v šoli z 

določenimi prilagoditvami in priporočili NIJZ.  

Zato smo prvi šolski dan načrtovali nekoliko drugače kot v preteklih letih:  

 učenci bodo v šolo prišli in iz nje odšli ob različnih urah 

 v šolo lahko pridejo le zdravi učenci 

 učenci od 6. do 9. razreda morajo v skupnih prostorih (izven razreda) nositi maske, ob 

vstopu v šolo si morajo razkužiti roke 

 učenci se zberejo pred glavnim vhodom v šolo, iz šole pa odidejo pri izhodu levo od 

glavnega stopnišča (pri knjižnici),  

 prosimo, da se zanesljivo držite časovnega razporeda. 

 

Prvi šolski dan naj imajo učenci s seboj copate, torbo oz. nahrbtnike za učbenike, ki jih bodo 

dobili v šoli, in pisalo. V šolo vstopajo samo učenci, izjema je prvi in drugi razred.  

Za učence 2. in 3. razreda, ki bodo potrebovali varstvo, bo organizirano dežurno varstvo do 15. 

ure, zanje bomo pripravili malico.  

Šolski avtobus ta dan še ne bo vozil, prevoz je urejen od 2. 9. 2020 naprej po ustaljenem 

voznem redu in upoštevanju varnostnih ukrepov (obvezna uporaba maske). 

V naslednjih dneh bodo objavljene še dopolnitve hišnega reda z upoštevanjem priporočil za 

izvajanje modela B. 

V naslednji tabeli je razpored po urah. 

 



Učenci v torek, 1. 9. 2020, pridejo in odidejo iz šole po naslednjem razporedu: 

2. a 8.00–9.30 starši bodo imeli v tem času srečanje glede na vreme zunaj ali 

v učilnici, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, zato 

prosimo, da v šolo vstopa samo eden od staršev, brez znakov 

bolezni, da si ob vstopu v šolo razkuži roke in ima masko 

3. a in 3. b 8.30–10.00 

 

 

4. a in 4. b 8.45–10.15  

5. a in 5. b 9.00–10.30  

6. a in 6. b 9.15–10.45  

7. a in 7. b 9.45–11.15  

2. b 10.00–11.30 starši bodo imeli v tem času srečanje glede na vreme zunaj ali 

v učilnici, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, zato 

prosimo, da v šolo vstopa samo eden od staršev, brez znakov 

bolezni, da si ob vstopu v šolo razkuži roke in ima masko 

8. a in 8. b 10.15–11.45  

9. a in 9. b 10.30–12.00  

1. razred 11.00  za učene in njihove starše bo uvodni del potekal pri 

glavnem vhodu v šolo 

 prvošolci bodo s programom nadaljevali v jedilnici šole, 

starši pa v ločenih učilnicah ali zunaj, ob upoštevanju vseh 

varnostnih ukrepov, zato prosimo, da v šolo vstopa samo 

eden od staršev, brez znakov bolezni, da si ob vstopu v 

šolo razkuži roke in ima masko. 

 


