Spoštovani starši in skrbniki,
poletne počitnice naših otrok se nezadržno končujejo. Pred nami je novo šolsko leto, v katerega s sodelavkami
in sodelavci zremo z izjemnim optimizmom. Verjamemo, da bo potekalo tako kot si vsi skupaj želimo. Otroci
bodo prvič za celo šolsko leto stopili v prenovljene prostore, vsi verjamemo, da zunanji dejavniki ne bodo
bistveno vplivali na pedagoško proces. Prepričan sem, da bomo tudi v letu 2022/23 ohranili izjemno visoko
raven medsebojnega sodelovanja in bomo uspeli v vseh okoliščinah za naše otroke zagotoviti najboljše pogoje
dela ter jih usmerjati do pravih ciljev.
V nadaljevanju vam posredujem osnovne informacije pred pričetkom pouka. Otroke bodo z vsemi
podrobnostmi seznanili razredniki prvi šolski dan, vas pa na roditeljskih sestankih v drugem in tretjem tednu
septembra.

1. Pouk prvi šolski dan
Prvi šolski dan je četrtek, 1. 9. 2022. Učenci pridejo v šolo (ne glede na urnik) k prvi šolski uri (razen prvošolcev,
ki so prejeli posebno vabilo) do 8.20. Učenci razredne stopnje (razen prvih razredov) bodo imeli pouk po urniku
od prve do zadnje ure. Prve tri ure bodo v vseh oddelkih prisotne razredničarke. Učenci predmetne stopnje
bodo imeli štiri ure pouka. Prve tri ure bodo izvajali razredniki in nadomestni razredniki, četrta ura bo potekala
po urniku do 11.40. Urniki bodo javno dostopni v eAsistentu in na šolski spletni strani od 29. 8. dalje, za RS pa
najverjetneje dan kasneje.

2. Učno gradivo
Vsi učenci bodo učbeniške komplete iz učbeniškega sklada, učenci prvega triletja pa tudi delovne zvezke, prejeli
prvi šolski dan v matičnih učilnicah. Nujno je, da otroci pridejo v šole s torbami (izjema je prvi razred). Drugih
pripomočkov, razen peresnice in beležke, jim ni potrebno prinesti. Če vas bodo učiteljice razredne stopnje
preko eAsistenta obvestile drugače, se držite njihovih navodil.
Vljudno prosim, da učenci učbenike in delovne zvezke primerno zaščitijo (ovijejo) in z njimi ravnajo skrbno ter
odgovorno do naslednjih generacij, ki jih bodo uporabljale.

3. Prevoz učencev
Prvi šolski dan bodo prevozi potekali po urniku v preglednici. Urnik prevozov od 2. 9. 2022 dalje bo objavljen na
šolski spletni strani od 31. 8. dalje in ga bomo (skladno z urnikom in glede na potrebe posameznika) dokončno
uredili do 15. 9.
Postaja
Lazar
Podgrad
Podgrad
Mrzla dolina

V šolo
7.20
7.40
7.55
8.10

Iz šole
11.50 (6. – 9.r.)
12.15 (6. – 9.r.) - če bo potrebno
13. 10 (5.r. oz. RS)

4. Prehrana
Prvi dan bo malica na voljo za vse prijavljene učence, kosilo pa le za učence razredne stopnje. Za vse učence
predmetne stopnje smo kosilo odpovedali.

5. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Obe dejavnosti bosta potekali po običajnem urniku. Z jutranjim varstvom pričnemo ob 6.30. S podaljšanim
bivanjem zaključujemo ob 16. uri, dežurno varstvo je organizirano do 16.50.

6. Razredniki in nadomestni razredniki ter matične učilnice
ODDELEK

RAZREDNIK

NADOMESTNI RAZREDNIK

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Tatjana Krušič

Zdenka Marinič

MATIČNA
UČILNICA
RS 37

Zdenka Marinič
Tina Baloh
Veronika Kovač Berić
Sonja Rudolf
Andreja Butala
Darja Gabrijel
Anja Knapič
Urša Štrbenk
Simona Pelko
Marjetka Cikajlo
Gorica Srebot
Ana Ratajc
Saša Škruba Bradeško
Andraž Stevanovski
Marjeta Javor
Ksenija Ofentavšek
Lea Turk

Tatjana Krušič
Veronika Kovač Berič
Tina Baloh
Andreja Butala
Sonja Rudof
Anja Knapič
Darja Gabrijel
Simona Pelko
Urša Štrbenk
Nadja Červič Gostojić
Tomaž Konhajzler
Vid Tilia
Rene Slatinjek
Urška Vintar
Jure Rakun
Guzelj Hamidullina
Ana Kovačič

RS 36
RS 35
RS 38
RS 34
RS 33
RS 3
RS 30 (Stara knjižnica)
RS 2
RS 1
PS 31 (FIZ)
PS 19 (MAT 1)
PS 07 (GUM)
PS 22 (SLJ 1)
PS 32 (SLJ 2)
PS 26 (GEO)
PS 17 (MAT 2)
PS 20 (BIO)

7. Vstop staršev v šolo
Učenci vstopajo v šolo sami (tudi prvi dan). Učenci prvega triletja in 4.b vstopajo na vhodu na razredno stopnjo
(glavni vhod desno), učenci 4.a in obeh petih razredov skozi vhod v prizidek, učenci predmetne stopnje pa skozi
glavni vhod za učence (pri garderobah). Starši se od otrok poslovite pred vhodom. Iz podaljšanega bivanje
otroke prevzemate tako, da se učiteljici / učitelju javite skozi vrata terase (zunaj), otroka nato počakate pred
vhodom v šolo. Če so otroci zunaj, jih prevzamete zunaj. Od pouka otroci odhajajo sami. Prevzamete jih pred
vhodom v šolo. Če gre za mlajše otroke, se javite učitelju skozi vrata terase. V upravni del šole dostopate mimo
receptorja. Vhodi za učence so med 8.30 in 11.50 zaklenjeni.
Starši ste na šoli dobrodošli na vseh dogovorjenih srečanjih in pri vseh oblikah sodelovanja, sicer pa na šoli
želimo, da je ta v času pouka namenjena učencem in delavcem.

8. Ravnanje v primeru pojavnosti SARS-Cov-2
Prav je, da vsi ravnamo samozaščitno. V primeru, da otrok kaže znake okužbe, se na domu samotestira
(brezplačni testi bodo dostopni v lekarni). Če bo okužba potrjena, otrok ostane doma in ravnate v skladu z
navodili njegovega osebnega zdravnika. Bolni otroci naj v vsakem primeru ostanejo doma!
V šoli bomo izvajali vse priporočene ukrepe (ustrezno prezračevanje, higiena rok, izločitev obolelih od pouka).

Prepričan sem, da bomo šolsko leto pričeli izjemno uspešno in ga v enakem vzdušju tudi zaključili.

Andrej Krumpak, ravnatelj

