
Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši! 

 

Tako, pa se ponovno bliža prvi šolski dan in veselimo se vašega 

prihoda v šolo. Posebno dobrodošlico izrekamo našim prvošolcem, ki 

jim spodaj namenjamo še posebno sporočilo. 

Zaradi epidemioloških razmer tudi to šolsko leto pričenjamo ob prilagoditvah po modelu B, v 

sredo, 1. 9. 2021, kar pomeni, da bo potekal pouk v šoli za vse učence z določenimi 

prilagoditvami in priporočili NIJZ, ki jih že poznate. 

Zato tudi letos prvi šolski dan načrtujemo 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 

 vsi učenci si morajo ob vstopu v šolo razkužiti roke in v skupnih prostorih nositi maske, 

učenci od 6. do 9. r. pa morajo maske nositi tudi v razredu  

 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. Šolskih torb ne potrebujejo učenci 3. r.  

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. 2021 naprej po ustaljenem 

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

V naslednjih dneh bodo objavljene posodobitve hišnega reda z upoštevanjem priporočil za 

izvajanje modela B. 

V naslednji tabeli je razpored prihodov učencev po urah. 



Učenci v sredo, 1. 9. 2021, pridejo in odidejo iz šole po naslednjem razporedu: 

2. a in 2. b 8.30–10.30  

3. a in 3. b 8.40–10.40 

 

učenci 3. r. ne potrebujejo šolske torbe, prinesejo naj le copate 

in pisala 

4. a in 4. b 8.50–10.50  

5. a in 5. b 9.00–11.00  

6. a in 6. b 9.10–11.10  

7. a in 7. b 9.20–11.20  

8. a in 8. b 9.30–11.30  

9. a in 9. b 9.40–11.40  

1. razred 10.00  za učence in njihove starše bo uvodni del potekal pri 

glavnem vhodu v šolo 

 učiteljice pa so za vas pripravile tudi naslednje sporočilo: 

 

Dragi prvošolci, drage prvošolke, spoštovani starši! 

Ob 10. uri se bomo srečali pred glavnim vhodom naše šole. Za vas in vašega otroka bo to poseben 

dan. Kljub temu da moramo upoštevati ukrepe NIJZ, smo vse učiteljice prepričane, da bomo vašemu 

otroku pripravile čaroben prvi korak v šolo. 

Najprej vas bo pozdravila ga. ravnateljica. Sledil bo protokol delitve otrok v a in b oddelek. Otroci si 

bodo v telovadnici ogledali predstavo, zato naj imajo s seboj copate. Starši pa boste uvodne 

informacije (kakšno pisalo ne bo odveč) pridobili s strani razredničarke pri lipi ali ribniku. Otroci se 

vam bodo pridružili po končanem sprejemu. 

Zavedamo se, da otroci še niso prestopili praga naše šole, zato prosimo, da se z otrokom 

predhodno pogovorite, da bo v telovadnici sam. V izjemnem primeru, da bi imel otrok težave in 

bodo eden izmed staršev odšel z njim v šolo, mora ta izpolnjevati pogoj PCT. 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                učiteljice prvih razredov  


