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Drage učenke in učenci! 

 
 

Zaključujejo se še ene lepe poletne počitnice, ki pa so bile letos zagotovo nekoliko drugačne, a zato 
nič kaj manj lepe. Prihaja jesen in z njo začetek pouka v šolskem letu 2020/2021.  
 
Po kar dolgem času se bomo spet srečali in zagotovo si bomo imeli marsikaj povedati.  
 
Letos je prvi šolski dan v torek, 1. 9. 2020. Avtobus vas pripelje kot ponavadi, vendar v nekoliko 
drugačnih okoliščinah, saj boste na avtobusu morali nositi zaščitne maske. Na vhodu v šolo si 
boste morali razkužiti roke, mlajšim bo pomagala odrasla oseba. Podobno kot ob zaključku 
lanskega šolskega leta. Prav tako bo potrebno držati varnostno razdaljo. V garderobi se preobujete 
in odidete v svojo učilnico. 
Ob 8.00 se v večnamenskem prostoru zberemo le prvošolci, njihovi starši in razredničarka, ki po 
pozdravu odidejo v svojo učilnico.  
Učenci 2. razreda bodo v igralnici vrtca. Ostali učenci pa: 9. razred v učilnici NAR, 8. razred v 
učilnici SLJ, 7. razred v učilnici MAT in učenci 6. razreda v učilnici TJA. S seboj prinesete šolske 
potrebščine za ta dan, urnik je objavljen na spletni strani šole. 
 
Prvo šolsko uro boste s svojimi razredniki, ki vam bodo dali vsa potrebna navodila. Potem sledi 
pouk po urniku do konca pete šolske ure in ob 12.35 vas avtobus odpelje proti domu. Na ta dan bo 
malica za vse, kosila pa ta dan ne bo. 
 
 
 

Spoštovani starši! 
 

Če prvi šolski dan potrebujete varstvo za svojega otroka po 12.35, prosim napišite izjavo in otrok jo 
naj v torek zjutraj odda razredniku. Napišite do kdaj potrebujete varstvo, otroka pa pridete iskati 
sami. Prosim, da se vi in otroci ravnate po protokolu, da zagotovimo takšne pogoje, da ne bo prišlo 
do okužbe. Predvsem pa bi vas radi opozorili na to, da otroka, ki kaže znake okužbe NE pošiljate v 
šolo. Če se bodo znaki pokazali v času pouka, vas bomo poklicali in prosimo, da takoj pridete iskat 
otroka in ga odpeljete iz šole in se ravnate po navodilih NIJZ, ki so tudi objavljena na njihovih 
spletnih straneh. 
 
Želim lep začetek novega šolskega leta, da bi pouk potekal čim bolj po načrtih in da bi vsi ostali 
zdravi. 
 
 

Ravnatelj 
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