Drage učenci, dragi učenci, spoštovani starši,
veseli smo, da se bo v šolske prostore vrnil otroški vrvež, pogrešali smo vaš smeh. V času pouka na
daljavo ste razvili nove veščine, se naučili uporabljati spletna orodja, razporejati delo.
Ob vrnitvi vam bodo učitelji in svetovalna delavka ponudili podporo, če so nastale vrzeli v znanju.
Poskrbeli smo za varno okolje, upoštevali priporočila NIJZ.
Želimo vam prijetno, uspešno in varno nadaljevanje šolskega leta. Ostanite zdravi, čim več se gibajte.
V šolo se vrnejo zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni (testiranje s hitrimi testi).
Učenci v šolo pridite peš ali vas pripeljejo starši, avtobus in kombi. Avtobus in kombi vozita po
ustaljenem voznem redu.
VHODI



učenci prvega triletja pri igrišču
učenci 4.- 9. razreda skozi glavni vhod

Dežurstvo zjutraj od 7.20 do 8.00

RAZREDNA
STOPNJA
PREDMETNA
STOPNJA

PONEDELJEK
Lidija Balon
Saša Dernač

TOREK
Marija
Antolovič
Jaka Šket

SREDA
Tina Krmpotič
Tadea Vahčič

ČETRTEK
Tea Berkovič
Škof
Katja Povše

PETEK
Martina
Rožman
Vilko Urek

Učenci so v matičnih učilnicah, te so odklenjene, če bo kdo izmed učencev prišel prej v šolo.
MATIČNE UČILNICE:










1. razred v učilnici 1. razreda
2. razred v učilnici 2. razreda
3. razred v učilnici 3. razreda
4. razred v učilnici 4. razreda
5. razred v učilnici 5. razreda
6. razred v učilnici MAT
7. razred v učilnici GEO
8 razred v učilnici GUM
9. razred v učilnici SLJ

UPORABA STRANIŠČ:




1. razred na hodniku 1. triletja
2. in 3. razred pri stopnišču
4.-9. razred v nadstropju

MALICA
Malica bo v učilnicah za vse razrede, kuharica pripelje malico do vhodnih vrat učilnice, razdeli jo
učiteljica oz. dežurni učenec.
 8.45-9.00 učenci razredne stopnje
 9.35-9.50 učenci predmetne stopnje

KOSILO




učenci 1. triletja 11.30-11.50 (po 4. uri)
učenci 4. in 5. razreda 12.15-12.35 (po 5. uri)
učenci od 6. do 9. razreda 13.05-13.20 (po 6. uri)

PODALJŠANO BIVANJE
OB1
(1. r.)
OPB2
(2. r.)
OPB3
(3. r. )
OPB 4
(4./5. r.)

Ponedeljek
Breda Kunst

Torek
Breda Kunst

Sreda
Breda Kunst

Petek
Breda Kunst

Tea B. Škof

Četrtek
Marija
Antolovič
Tea B. Škof

Tea B. Škof

Tea B. Škof

Simona
Omerzel
Vilko Urek

Simona
Omerzel
Katja Povše

Simona
Omerzel
Vilko Urek

Simona
Omerzel
Tadea Vahčič

Jaka
Šket
Vilko Urek

Tea B. Škof

UPORABA MASK
Učitelji in ostali zaposleni uporabljajo maske ves čas. Učenci/učenke uporabljajo maske ves čas, razen
ko so v učilnici samo s sošolci.
Obvezna uporaba mask v prostorih šole in na zunanjih površinah šole tudi starše in obiskovalce.
ZRAČENJE
Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore je potrebno v času uporabe
redno zračiti, vsaj vsako šolsko uro. Učenci/učenke in zaposleni naj imajo s sabo dodatna oblačila.
Za zračenje učilnic skrbijo učitelji, ki so v matičnih učilnicah, prav tako v telovadnici. Dežurni učitelj
zjutraj odpre okna v sanitarijah. Za jedilnico skrbi hišnik (vklopljeno prezračevanje).
VARSTVO VOZAČEV
PONEDELJEK
Valentina
Pavlovič

TOREK
Martina Rožman

SREDA
Valentina
Pavlovič

ČETRTEK
Barbara Zorko

PETEK
Valentina
Pavlovič

V primeru deževnega vremena učenci čakajo v matičnih učilnicah, od 13.30 pa v jedilnici.

