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ORGANIZACIJA PRVEGA ŠOLSKEGA DNE 
 

 
Šolsko leto 2020/21 bomo pričeli z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe 
s SARS-CoV-2: model B-OŠ.  
V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. Ob vstopu v šolo je obvezno 
razkuževanje rok, za učence od 6. razreda dalje ter za učence, 3., 4., in 5. razreda, ki 
odhajajo sami na kosilo pa zaščitna maska, ki jo prinesejo od doma.  
 
Sprejem za prvošolce bo v popoldanskem času v torek, 1. 9. 2020, po razporedu, ki so ga 
učenci skupaj z vabili prejeli po pošti. 
 
Organizacija 1. šolskega dne za učence od 2. do 5. razreda 
 

RAZRED / URA 
2. razred – 

vhod 2* 
3. razred – 

vhod 1* 
4. razred 
- vhod 1* 

5. razred 
- vhod 1* 

Prihod v šolo 
2. a – 8.00 
2. b – 8.10 
2. c – 8.20 

3. a – 8.00 
3. b – 8.10 
3. c – 8.20 

4. a – 8.30 
4. b – 8.40 
4. c – 8.50 

5. a – 9.00 
5. b – 9.10 
5. c – 9.20 

KULTURNI DAN Od 8.00 / 8.30 do 13.00 
Malica od 9.50 do 

10.05 
Malica v učilnicah 

Kosilo* 
12.00 z 

razrednikom 

Po urniku OPB (vsi učenci, ki kosijo, tudi če niso 
v PB) 

- 13.20 – 3. razred 
- 13.30 – 4. razred 
- 13.40 – 5. razred 

*Vhod 2 – pri prvem razredu 
*Vhod 1 – glavni vhod v šolo 
 
Učenci od 2. do 5. razreda naj imajo seboj vse potrebščine. Učence bo pred vhodom 
počakala razredničarka in jih pospremila v razred. 
 
V torek, 1. 9. 2020, ni organiziranega jutranjega varstva.  
Jutranje varstvo bo od 2. 9. dalje organizirano od 6.00 do 8.10. Učenci do 7.00 v jutranje 
varstvo vstopajo samo na vhodu 2 (pri prvem razredu). Vhod 1 – glavni vhod se odpre 
ob 7.00. 
 
Organizirano bo podaljšano bivanje za učence od 2. do 5. razreda do 16.30. V primeru, da 
gre učenec domov sam prosimo, da to pisno opredelite (v beležki).  
 
Starši v šolske prostore ne vstopate. Ko pridete po otroka, slednje sporočite dežurnemu 
učitelju.  
 

 

  



Organizacija 1. šolskega dne za učence od 6. do 9. razreda 

RAZRED / URA 6. RAZRED – vhod 3* 7., 8., 9. RAZRED – vhod 3* 

Prihod v šolo 
6. a – 8.20 
6. b – 8. 30 
6. c – 8.40 

Ob 9.00 vsi oddelki 

Od prihoda do 11.15 razredna ura v matičnih učilnicah 
Malica v učilnici Od 10.10 do 10. 25 10.50 do 11.15 
Pouk po urniku Pouk po urniku 4., in 5. uro (6. razred ima PD do ) 

Kosilo 
- 6. razred ob 12.30 
- 9. razred ob 12.50 (zaključijo pouk 12.45) 
- 7., 8. razred ob 13.00 (v spremstvu učitelja) 

*Vhod 3 – vhod pri učilnici kemije 
 
Učenci 6. razreda naj imajo seboj šolsko torbo (ker bodo prejeli učbenike) beležko, 
peresnico in mapo. 
 
Učenci od 7. do 9. razreda naj imajo s seboj šolsko torbo (ker bodo prejeli učbenike) 
beležko, mapo ter pripomočke za pouk po urniku 4. in 5. šolsko uro. Izbirni predmeti se na 
ta dan še ne bodo izvajali. 
 
Učence 6. razreda bodo pred vhodom počakali razredniki in jih pospremili v razred. 
 
Učenci od 7. do 9. razreda posamično vstopajo v matične učilnice, kjer jih bodo čakali 
razredniki. 
 
 
Vsi učenci bodo v šoli ta dan imeli dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico (če so 
na obroke naročeni). V kolikor želite spremeniti prijavo na prehrano (odjaviti, prijaviti), prosim, 
če to storite najkasneje v ponedeljek zjutraj: 

- preko odzivnika na telefonski številki: 05 677 82 90 
- preko e-pošte: knjigovodstvo@oslucija.si    
- preko eAsistenta: www.easistent.com 

 
 
 
Organizacija 1. šolskega dne za učence Podružnične šole Strunjan 
 
Vsi učenci od 2. do 4. razreda pridejo pred glavni vhod šole ob 8.20, kjer bodo učence 
pričakali razredničarki.  
Prvi šolski dan bodo pouk zaključili ob 13.uri. Imajo organizirano malico, kosilo ter podaljšano 
bivanje do 16. ure. 
 
Učenci naj imajo s seboj vse potrebščine. 
 
V torek, 1. 9. 2020, ni organiziranega jutranjega varstva. Podaljšano bivanje bo 
organizirano do 16.00. 
 
 
 

Tanja Vincelj, ravnateljica 
 

Priloge: 
- seznam razrednikov in matične učilnice 
- zdravstveno stanje otrok 
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