
Pozdravljeni sedmošolci! 

 

Kot vam je znano se v sredo, 3. 6., vračate v šolske klopi. Na šoli bodo veljala 

določena pravila, ki jih bo potrebno upoštevati in se jih striktno držati zaradi varnosti 

vseh nas. 

 

Prvi dan šole: sreda, 3. 6. 2020 

 Pouk bo potekal po običajnem urniku objavljenem na spletni strani šole. 

 Ob vstopu v šolo moraš (velja za vse učence, ki se prvič vračate v šolo) oddati 

dežurnemu delavcu na vhodu s strani staršev podpisano izjavo (Izjava 

staršev pred prihodom v šolo). V kolikor je ne boste imeli s seboj, jo lahko 

podpišete tudi pri dežurnemu delavcu.  

 

 

Prihod v šolo 

 V primeru uporabe avtobusa ves čas prevoza nosite maske. Pred vstopom v 

avtobus in ob izstopu si razkužite roke. 

 V šolo boste učenci prihajali skozi različne vhode: 

o zgornji (glavni) vhod: učenci 7. in 8. razredov. 

o Omaric ne uporabljate, zato se pred razredom preobujete v 

copate. S seboj imaš vrečko, v katero boš pospravil/-a svojo obutev. 

o Vse šolske potrebščine boste puščali v učilnici. 

o S seboj imaš tudi plastenko z vodo! 

 

 Jutranje varstvo poteka od 5.45 do 7.10 v šolski jedilnici. Po 7.10  ste učenci 

v svoji matični učilnici (učilnica angleščine), kjer je z vami učitelj, ki vas 

ima prvo uro na urniku. Ni potepanja po šoli! 

 Vsi razredi so ves čas pouka v istih učilnicah. Vi ste v učilnici angleščine. 

 

  



Odhod iz šole 

 V primeru uporabe avtobusa bodo prevozi potekali po ustaljenem voznem 

redu. 

 Učence PS učitelj pospremi iz šole.  

 Kakršnokoli zadrževanje učencev po pouku na šoli je prepovedano.  

 Vsi greste domov s prvim avtobusom (po končanem pouku, seveda). 

 

Kosilo 

Kosilo poteka po danem urniku: 7. B 12:40-13:00 (Na kosilo vas pospremi tisti 

učitelj, ki vas ima v tem terminu na urniku.) 

Učenci si umijete roke v razredu. 

 

Uporaba mask 

NIJZ priporoča, da starejši od 12 let v šoli nosijo maske izven matične učilnice. 

 

 

 

 

 


