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OBVESTILO O ZAČETKU POUKA ZA 

UČENCE OD 2. DO 9. RAZREDA 
Pričetek pouka bo v sredo, 1. septembra 2021. 

Po priporočilih in navodilih MIZŠ in NJIZ bo tudi letošnji začetek pouka potekal 

malo drugače, po modelu B, ki dopušča prihod vsem učencem v šolo z 

upoštevanjem ukrepov, ki so podobni tistim ob koncu lanskega šolskega leta.  

Uporaba zaščitnih mask je obvezna v skupnih prostorih za vse učence nad 6. 

letom starosti, pa tudi v matičnih učilnicah za učence od 6. do 9. razreda, 

razen pri pouku športa. Starši pa lahko šoli predložijo zdravniško potrdilo, če je 

nošenje maske nevarno zdravju njihovega otroka. Zaščitne maske za učence 

priskrbite starši.  

VSTOP V ŠOLO 

V šolo lahko prihajajo le zdravi otroci. Učenci od 7. do 9. razreda imajo možnost 

prostovoljnega brezplačnega samotestiranja. 

Od učencev in staršev pričakujemo ustrezno medsebojno razdaljo (min 1,5m) 

tudi pred šolo in razkuževanje rok ob vstopu. 

Vstop v šolo bo mogoč le za učence po spodnjem časovnem razporedu: 

Razred Stavba Ura  

2.a Prizidek- učilnica 4 (vhod iz igrišča) 8.10 
2.b  Prizidek- učilnica 20 (vhod iz igrišča) 8.10 

3.a Prizidek- učilnica 7 (vhod iz igrišča) 8.15 
3.b Prizidek- učilnica 8(vhod iz igrišča) 8.15 

4.a in 4.b Glavna stavba – glavni vhod 8.00 

5.a in 5.b Glavna stavba – glavni vhod 8.00 
6.a in 6.b Glavna stavba – glavni vhod 8.10 

7.a in 7.b in 7.c Glavna stavba – glavni vhod 8.10 
8.a in 8.b Glavna stavba – glavni vhod 8.20 

9.a in 9.b Glavna stavba – glavni vhod 8.20 

Prosimo, da se učenci držijo določenih ur in ne prihajajo pred šolo prej. 



Prvi šolski dan bodo učence od 4. do 9. razreda v šolo pospremili njihovi 

razredniki, od 2. do 3. razreda pa jih bodo pričakali v učilnicah (vhod z igrišča 

prizidka). 

RAZPORED MATIČNIH UČILNIC OD 4. – 9. RAZREDA 

Obešen bo v glavni stavbi v vetrolovu in v drugi avli na stenčasu. 

SEZNAMI UČENCEV bodo obešeni v vetrolovu, predčasen ogled bo možen v 

torek, 31. 8. 2021 med 7. in 14. uro. 

PRVI DAN POUKA 

Vsi učenci bodo imeli prvi dve uri z razrednikom ter sorazrednikom in nato 

pouk po urniku  razen izbirnih predmetov. Urnike vam bodo razdelili 

razredniki. S seboj prinesite nahrbtnik za učbenike, ki jih boste prejeli v šoli, 

copate, peresnico in zaščitno masko. 

PREHRANA bo ta dan organizirana za vse učence, ki ste se na prehrano prijavili 

v mesecu juniju. Če so se vaše potrebe spremenile, to že prvi šolski dan 

ustrezno popravite v E-asistentu oziroma se naročite na obroke ali jih odjavite 

preko šolskega elektronskega naslova vodje šolske prehrane Špele Vodnik na 

spelav@jozmos.si . Kosilo v jedilnici bo potekalo po urniku podobnem kot 

konec lanskega leta. 

PREVOZ iz Tomačevega bo organiziran po razporedu, ki bo objavljen na spletni 

strani in v vetrolovu šole najkasneje v torek, 31. 8. 2021. 

Z JUTRANJIM VARSTVOM, pričnemo z drugim šolskim dnem, razen varstva 

vozačev. 

PODALJŠANO BIVANJE  

Organizirano bo za prijavljene učence. Enako velja za kosilo. 

Svoje otroke boste po podaljšanem bivanju v 1. triadi lahko prevzeli pred 

vhodom v učilnico na igrišču za prizidkom ob urah, ki ste jih navedli v prijavi, v 

2.triadi pa pred glavnim vhodom v šolo. 

Vsem nam želim, da bomo v šoli celo šolsko leto, za kar pa je potrebno, da 

pazimo na svoje zdravje in tudi zdravje vseh ostalih. 

 

Srečno v novem šolskem letu! 

Simona Kralj, ravnateljica 
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