
 

 

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI! 

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se pričenja pouk v šolskih prostorih tudi za učence 4. in 5. razredov. Pouk se bo odvijal 

po urniku, v matičnih učilnicah oddelkov. 5. C ima novo matično učilnico v K2.  

Učenci 1., 2. in 3. razredov, ki so bili od 18. 5. 2020 deljeni v dve skupini, pričenjajo s ponedeljkom pouk po 

običajnem urniku in brez delitev v skupine v matičnih učilnicah oddelkov.  

Učenci 9. razredov pričenjajo s ponedeljkom pouk po oddelkih v novih matičnih učilnicah. 

Učenci 6., 7. in 8. razredov pričnejo s poukom v sredo, 3. 6. 2020 prav tako v novih matičnih učilnicah. Podrobna 

navodila o poteku pouka in priporočila NIJZ vam bodo posredovali razredniki.  

Oddelek Nova matična učilnica 

6. A II/10 

6. B II/8 

6. C II/11 

7. A II/7 

7. B II/12 

7. C II/13 

8. A I/7 

8. B P9 

8. C I/8 

8. D P7 

9. A P6 

9. B K3 

9. C P10 

9. D P8 

 

Jutranje varstvo za prijavljene učence bo v ponedeljek, 1. 6. 2020,  v telovadnici 1 od 6.15 do pričetka pouka. 

Učenci prihajajo v telovadnico skozi atrij šole. Razredniki bodo v ponedeljek posredovali navodila za jutranje 

varstvo za naslednje dni.  

Pouk 

1. – 5. razred  

Prihod v šolo 10 minut pred začetkom pouka.  

Učenci 1. razreda vstopajo v šolo skozi zadnji vhod – igrišče. 

Učenci 2. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod – desna stran. 

Učenci 3. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod – desna stran. 

Učenci 4. razreda vstopajo v šolo skozi zadnji vhod – igrišče. 

Učenci 5. a in 5. b razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod – desna stran, učenci 5. c razreda vstopajo v 

šolo skozi zadnji vhod – leva stran (iz dvorišča ob telovadnici).  

  



6. razred – 9. razred 

Prihod v šolo 10 minut pred začetkom pouka. Učenci 6. in 7. razredov vstopajo skozi glavni vhod – leva stran, 

učenci 8. in 9. razredov pa skozi atrijski vhod – leva stran. Učenci takoj po vstopu v šolo odidejo v matične 

učilnice. 

Učenci od 6. do 9. razreda morajo ob vstopu v šolo in vsakem izhodu iz matične učilnice nositi zaščitne maske. 

Malica  

Šolska malica bo organizirana enako kot pred pandemijo za vse učence, ki so na malico prijavljeni.  

Kosilo in OPB  

Za učence 1., 2. in 3. razreda poteka kosilo in OPB po razredih, po določenem urniku.  

Spoštovani starši, prosimo, da za učence od 4. do 8. razredov razredničarkam čim prej sporočite, kateri učenci 

bodo imeli kosilo in za učence od 4. do 5. razreda ali bodo vključeni v podaljšano bivanje. Novi koronavirus 

ostaja med nami, čeprav se epidemiološke razmere umirjajo. Še vedno pa moramo dosledno izvajati priporočene 

ukrepe in varovati svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih, oseb, ki so nam zaupane v varstvo in izobraževanje. 

Zato vas prosimo, da prijavite na kosilo in v OPB le tiste otroke, ki to nujno potrebujejo. 

Učenci 9. razredov so prijavo na kosilo že uredili. 

Podaljšano bivanje učencev bo organizirano do 16. ure.  

Dragi učenci veselimo se vašega ponovnega prihoda v šolo. Želim vam, da se boste v šoli dobro počutili in 

upoštevali vsa navodila. 

 

Ostanite zdravi! 

 

Lepo vas pozdravljam in želim vse dobro! 

Ravnateljica: Marta Otič 

 


