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OBVESTILO
Drage učenke, učenci in starši!
Sporočamo vam, da bo začetek pouka za učence matične šole in podružničnih šol v torek, 1.
septembra 2020, ob 8. uri.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Učence prvega razreda matične in podružničnih šol in njihove starše vabimo, da pridejo v šolo 1.
septembra 2020 ob 10.30 uri. V športni dvorani Pungrt bomo za prvošolce pripravili slovesen
sprejem. Starši boste za vstop v dvorano nujno potrebovali zaščitno masko. Parkiranje bo možno
tudi na glavnem igrišču pri atletski stezi.

Učenci od 2. do 5. razreda se zberete ob 7.45 na atletski stezi, kjer vas bodo pričakali razredniki in
vas pospremili v učilnice. S seboj prinesite šolske torbe (copate, pisala ter zvezke in delovne zvezke
za torkov urnik). Prvi šolski dan jutranjega varstva ne bo, bo pa organizirano varstvo vozačev od 6.45
dalje v učilnici P/U1.
Prvi šolski dan bo organizirano tudi podaljšano bivanje (2.–5. razred). V primeru, da bo otrok odšel
domov sam, starše prosimo, da učitelje v podaljšanem bivanju pisno obvestite o uri odhoda.

Učenci od 6. do 9. razreda se ob 7.55 zberete na tribunah zunanjega igrišča, kjer vas bodo pričakali
razredniki. S seboj prinesite zaščitno masko, ki jo boste uporabljali po hodnikih, pisala, šolske copate,
mapo, beležko in ostale potrebščine za torkov urnik.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
V začetku šolskega leta bo v šolo možno vstopiti samo skozi glavni vhod, kjer je na vratih tudi zvonec.
Učenci naj v šolo vstopajo sami brez spremstva staršev. Po pouku starši učence od 1. do 5. razreda
prevzamete pred glavnim vhodom, kamor jih bo pospremila učiteljica.

Pouk bo potekal po naslednjem razporedu:
8.00–9.35 – dve šolski uri z razrednikom,
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9.35–9.55 – malica (malico in kosilo dobijo učenci, ki so oddali prijavo za šolsko prehrano, ki
smo jo staršem posredovali v mesecu juniju; v primeru, da starši še niste oddali prijave k
šolski prehrani, lahko to storite v prvih dneh novega šolskega leta),
sledile bodo še tri ure pouka (do 12.20) po torkovem urniku, ki je priložen temu sporočilu.

Šolski prevozi bodo potekali po običajnem voznem redu. Učenci, ki se bodo v šolo in iz šole vozili s
šolskim avtobusom, morajo upoštevati navodila voznika.
 Ves čas prevoza morajo nositi masko (zaščito), ki prekrije nos in usta (higienska
priporočila NIJZ).
 Poučeni morajo biti o pravilnem nošenju maske in ravnanju z njo.
 Šolarji naj se čim manj dotikajo katerih koli površin v vozilu.
Vozni red šolskih prevozov je objavljen na šolski spletni strani (Za učence in starše, Šolski prevozi).

V prvih dneh pouka bo v času prihodov in odhodov v neposredni bližini šole zelo veliko prometa.
Zato vas še posebej prosimo za pazljivost in strpnost.
Starše bi želeli opozoriti, da dosledno upoštevate krožni prometni režim, kar pomeni, da proti šoli
zavijate nasproti nekdanje trgovine.

Zaradi preprečevanja širjenja okužb s covidom-19 vas obveščamo, da v šolo lahko vstopajo samo
zdravi učenci in učenke ter zaposleni, prvih deset dni septembra pa izjemoma tudi starši prvošolcev
(ne pozabite na zaščitno masko), ki bodo za lažji prehod iz vrtca v šolo nujno potrebovali spremstvo
enega od staršev do garderobnih omaric. Učenci v učilnico odidejo sami, brez spremstva staršev.

V primeru, da sestanki za starše ne bodo potekali na daljavo, ampak bodo organizirani v šoli, vas
prosimo, da se jih udeleži samo eden od staršev oz. otrokovih zakonitih zastopnikov. Tudi v tem
primeru vas prosimo, da ob vstopu v šolo nosite zaščitno masko, si razkužite roke ter upoštevate
ostala navodila NIJZ.
Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof.
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