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Spoštovani starši! 

Ob začetku novega šolskega leta vam pošiljamo nekaj osnovnih informacij o poteku 

vzgojno-izobraževalnega dela. 

Prihod v šolo prvi šolski dan je ob 9h (2. – 9. razred).  Učenci s seboj prinesejo 

šolsko torbo, copate, peresnico, beležko in ključe od garderobnih omaric. 

Učenci bodo prvi šolski dan z obveznostmi zaključili predvidoma ob 12h. Nato sledi kosilo 

in odhod domov. Za učence, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bo le-to organizirano do 

16.00. 

Naslednje dni učenci prihajajo v šolo po naslednjem razporedu: 

 vhod razredna stopnja   vhod predmetna stopnja 

2. r. in 3. a ob 8.05    5. a, 6. a in 6. b ob 8.05 

3. b in 4. a ob 8.10    5. b, 8. r. in 7. a ob 8.10 

4. b in 4. c ob 8.15    7. b in 9. r. ob 8.15 

V kolikor imajo učenci pred pričetkom pouka ob 8.20 izbirne predmete ali dopolnilni 

oziroma dodatni pouk, pridejo v šolo ob 7.25. 

Učenci se držijo navodil strokovnih delavcev, ki bodo prisotni pri vhodu v šolo in v 

garderobnih prostorih. Ves čas prihoda v šolo in v šoli je potrebno poskrbeti za 

zagotavljanje fizične distance. 

Starši v šolo ne vstopate. 

Komunikacija s šolo poteka po elektronski pošti (osfranarosa@guest.arnes.si) ali 

telefonsko na naslednjih telefonskih številkah: 

(03) 42 506 00 (tajništvo šole) ALI 051 302 278 (mobilna številka šole) 
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Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju 

vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo (telefon, video 

srečanje …). Vsi obiskovalci, ki prihajajo v prostore šole in so starejši od 15 let, 

morajo izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). 

 

Prvi šolski dan bodo učenci, ki bodo obiskovali podaljšano bivanje, dobili prijavnico na 

katero zapišite točno uro odhoda domov. Glede na sedanje razmere vas vljudno prosimo, 

da po svoje otroke prihajate točno ob urah, ki jih boste navedli na prijavnici. Otroka vam 

bo na vhodu razredne stopnje predal strokovni delavec šole.  

Zaradi zagotavljanja higienskih ukrepov bosta jutranje varstvo in zajtrk organizirana za 

učence prvega razreda (kot je to tudi zakonsko določeno) in izjemoma za tiste učence od 

2. – 4. razreda, katerih starši ste dobili pisno odobritev na podlagi podane vloge. 

V skupnih prostorih šole (hodniki, sanitarije …) vsi zaposleni in učenci nosijo maske. V 

matičnem oddelku pa so maske obvezne za učence od 6. razreda dalje. Učenci si 

maske priskrbijo sami. 

Uporaba pitnikov ne bo možna, prav tako odsvetujemo pitje vode na umivalnikih, zato naj 

imajo učenci s seboj bidone, v katere si bodo natočili vodo. Pred začetkom pouka, med 

samim izvajanjem pouka in po končanem pouku se bo učilnice temeljito prezračevalo, 

zato naj imajo učenci s seboj tudi kakšen dodaten kos oblačila (odvisno od vremena).  

 

Nataša Gajšek Ključarič 

ravnateljica 
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