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Spoštovane učenke, učenci in starši, 

zaslužene počitnice gredo počasi h koncu. Verjamemo, da ste jih preživeli lepo in 
aktivno ter da se vračate v šolo z lepimi spomini in novimi močmi. 

Da bomo novo šolsko leto pričeli sproščeno, vam podajamo nekaj osnovnih informacij 
za prvi šolski dan, ki bo v torek, 1. 9. 2020. 
 
Zjutraj ob 7.55 učence od 2. do 9. razreda pred šolo pozdravi ravnatelj, za učence 1. 
razreda bo sprejem ob 10. uri. 
 
Učenci se v garderobi preobujete in greste v matične učilnice, kjer boste imeli 1. šolsko 
uro razredno uro, potem pa pouk po urniku do 6. šolske ure. Ves čas ostanete v matični 
učilnici. Urnik bo v ponedeljek objavljen na spletni strani šole.  
 
Šolski prevoz bo potekal po voznem redu, ki je objavljen na spletni strani šole.  
Pri prevozu s kombijem in avtobusom morate vsi učenci uporabljati maske. 
 
Prvi šolski dan boste imeli malico in kosilo, kot ste se prijavili junija. Organizirano bo 
podaljšano bivanje in varstvo vozačev. 
 
Učenci v šolo pridete s šolsko torbo, v kateri so copati in šolske potrebščine po urniku. 
Prvi dan boste prevzeli tudi učbenike iz učbeniškega sklada. 

Prosimo, da upoštevate priporočilo NIJZ, da v šolo prihajajo samo zdravi učenci.  
Le tako bomo lahko zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega 
procesa. V šolskih prostorih je potrebno dosledno upoštevati preventivne ukrepe NIJZ: 
ustrezno varnostno razdaljo, umivanje in razkuževanje rok, higieno kašlja, po potrebi 
uporaba zaščitne maske (v skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale 
odrasle osebe ter učenci od 6. razreda dalje, skladno s priporočili glede uporabe mask 
na spletni strani NIJZ). 
 
NOVO priporočilo NIJZ opredeljuje, da je za otroke od 6. leta starosti dalje v 
šolah priporočeno nošenje mask v prostorih  izven učilnice. 
 
Ob vstopu v šolo je obvezno razkuževanje rok.  
Starši praviloma ne vstopate v šolo. V kolikor da, prosimo za upoštevanje navodil NIJZ. 
 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami. 

        Bogomir Marčinković. prof. 

        ravnatelj 


