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POTEK PRVEGA ŠOLSKEGA DNE  

 

Šolsko leto 2021/22 se prične v SREDO, 1. SEPTEMBRA 2021. 

Učenci pridejo v šolo po naslednjem razporedu: 

2. razredi – ob 8.15 

3. razredi  – ob 8.10 

  *Razrednika počakajo na varnostni razdalji na parkirišču pri vhodu za prvošolčke. 

4. razredi – ob 8.20 

5. razredi – ob 8.15 

6. razredi – ob 8.10 

  *Razrednika počakajo na varnostni razdalji pred glavnim vhodom. 

7. razredi – ob 8.20 

8. razredi – ob 8.15 

9. razredi – ob 8.10 

  *Razrednika počakajo na varnostni razdalji pri stranskem vhodu pri telovadnici. 
 
Učenci vozači od 2. do 4. razreda imajo organizirano varstvo. Na parkirišču pred vhodom za prve 
razrede (pri kuhinji) počakajo, da jih sprejme učitelj. 

Učenci vozači od 5. do 9. razreda imajo organizirano varstvo. Učitelja počakajo pri glavnem 
vhodu. 

Učenci od (vključno) šestega do devetega razreda vstopajo v šolo z maskami, ki so obvezne 
(izjema so učenci s potrdilom zdravnika). Za ostale je maska obvezna v skupnih prostorih 
šole (hodnik, sanitarije, jedilnica). 
 
Prvi dve uri bomo imeli razredni uri in nato pouk po urniku. 
 
Učenci prinesejo s seboj zvezke po urniku, pisala in copate. 
 
Urniki bodo na spletni strani šole objavljeni 31. avgusta 2021. 

Prvi šolski dan lahko v podaljšanem bivanju ostanejo učenci od 2. do vključno 5. razreda, ki so 
vanj prijavljeni. 
 
1. septembra bodo vsi učenci od 2. do 9. razreda dobili malico, prijavljeni pa tudi kosilo. 



  

Starše vljudno prosimo, da ne vstopajo v šolo. Ko pridete po svojega otroka, lahko učitelja 
podaljšanega bivanja pokličete na službeni telefon: 

OPB1: 041 276 060   
OPB2: 031 542 068 
OPB3: 041 503 167 
OPB4: 041 503 296 

Zaposleni bomo poskrbeli, da se bodo vaši otroci v šoli počutili varno.  
  


