
 

  

 
 

OBVESTILO  PRVI ŠOLSKI DAN  
1. – 5. RAZRED 

 
 
 

 
Dragi starši in učenci,  

veselimo se, da se v torek, 1. septembra 2020,  ponovno začenja pouk za vse učence. Pouk bomo 

izvajali po modelu B kar pomeni, da bo organizacija pouka zelo podobna kot ob zaključku šolskega 

leta. Več o modelih pouka si lahko preberete na tej povezavi 

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/ 

 

Prosimo, da preberete tudi zdravstvene napotke v priloženem dodatnem obvestilu. 

 

ORGANIZACIJA POUKA PRVI ŠOLSKI DAN 

 

UČENCI OD 1. – 5. RAZREDA 

Učenci od 1. – 3. razreda imajo pouk na matični šoli, VSI učenci 4. in 5. razreda pa v prostorih 

Ljudske univerze (stara šola). 

Učenci imajo pouk v matičnih učilnicah. 

Maske niso potrebne.  

 

PRIHOD V ŠOLO  

Pred 7.40 – jutranje varstvo 

Učenci 2. in 3. razredov, ki potrebujejo jutranje varstvo vstopijo v šolo samostojno in počakajo v 

jutranji dežurni učilnici 2. A razreda oziroma učenci 4. in 5. razreda pa v dežurni učilnici na stari šoli. 

 

Prihod 7.40 – 8.00 

2. RAZRED – Od 7.40 dalje jih bodo razredničarke čakale v amfiteatru v parku ob šoli. 

3. RAZRED – Od 7.40 dalje jih bodo razredničarke čakale na ploščadi pred šolo – glavni vhod. 

4. IN 5. RAZRED  se zberejo na igrišču ob Ljudski univerzi, kjer jih bodo od 7.40 dalje sprejele nove 

razredničarke.  

 

 



MALICA 

Vsi učenci imajo 1. šolski dan brezplačno malico. 

 

KOSILO 

Prvi šolski dan bo na šoli kosilo. Prijavljeni so vsi učenci, ki so prijavili kosilo za to šolsko leto. V kolikor 

vaš otrok prvi šolski dan ne bo imel kosila, ga lahko odjavite preko e asistenta (NOVOST) ali na mail 

solska.prehrana@os-sezana.si  do 1.9.2020 do 8.00 zjutraj. 

 

ZAKLJUČEK POUKA, ODHODI NA KOSILO  

2. razredi – zaključek pouka ob 11. 00, kosilo ob 11.00 

3. razredi – zaključek pouka ob 11.15 , kosilo 11.15 

4. razredi – zaključek pouka ob 11.20 in odhod na novo šolo, kosilo ob 11.30 

Za učence 4. in 5. razreda bomo poskrbeli, da bo prehod stara šola – nova šola v spremstvu učitelja. 

 

VOZAČI 

Na avtobusu morajo imeti maske.  

Za učence vozače 4. in 5. razreda bo na izstopni postaji (postajališče ob trgu pri cerkvi in pri sodišču)   

zjutraj urejeno spremstvo dežurnega učitelja do Ljudske univerze.  

 

Odvozi avtobusov po pouku bodo SAMO prvi šolski dan  v vse smeri ob 13.00 izpred matične šole 

(vhod Karsika). Urejeno bo varstvo do odhoda avtobusa.  

 

UČENCI, KI ODHAJAJO DOMOV S STARŠI – NOVO ! 

Glede na to, da starši ne smete vstopati v šolske prostore in je organizacijsko zelo težko prilagajanje 

vsakemu učencu glede ure odhoda domov, bomo na šoli uvedli KORONA PEŠBUS (učitelj), ki bo 

vsake polne pol ure pobiral otroke po razredih in jih 'vozil' na glavni vhod, kjer jih starši počakate. 

 

Torej – starši povejte/zapišite URO (in ne – po kosilu) kdaj gre vaš otrok domov. Izberite odhod, ki 

ustreza uram -  11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 itd… vsake pol ure in ne prihajajte vmes) 

Vašega otroka bo pripeljala dežurna učiteljica ob uri, za katero ste otroku sporočili, da ga boste 

čakali pred šolo.  

 

POVEJTE/NAPIŠITE OTROKU KDAJ GRE DOMOV, BODITE TOČNI IN DRŽITE SE NAPOVEDANIH UR, 

DA NE BO ZMEDE. 

 

mailto:solska.prehrana@os-sezana.si


PODALJŠANO BIVANJE 

Tudi prvi šolski dan je organizirano podaljšano bivanje. Starši sporočite prosim razrednikom 

odsotnost svojega otroka in čas odhoda domov (11.30, 12.00, 12.30, 14.00 itd …) 

 


