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Organizacija dela ob odprtju šole od 1.6.2020 dalje 
 
Učenci bodo imeli pouk po oddelkih. Pri razporejanju učencev v OPB se upošteva njihova 
vključenost  glede na vašo prijavo. 1.-3. razred gredo učenci v matične učilnice. 9. razredi še v 
ponedeljek in torek ostajajo po skupinah, vendar v drugih razredih in sicer: 
1. skupina: ZGO 
2. skupina: TIT 
3. skupina: LUM 
4. skupina: GEO 
5. skupina: GUM 
Za 9. razrede  za ponedeljek in torek ostaja urnik  od 25.-26.5. 
 
Učilnice za 4. in 5. razrede: 
 
oddelek učilnica oddelek učilnica 
4.a A304 5.a. A211 
4.b A301 5.b A213 
4.c A303 5.c A212 
4.d A 217 (mala 

matematika) 
5.d A210 

 
Učilnice od 3.6. dalje 
 
oddelek učilnica oddelek učilnica 
6.a A214 8.a A305 
6.b A215 8.b A308 
6.c A208 8.c A313 
6.d A207   
    
7.a A319 9.a A107 
7.b A318 9.b A113 
7.c A315 9.c A112 
 
V vse učilnice prvi dan vas bodo usmerjali dežurni učitelji. 
 
 
Učenci pridejo v šolo po spodaj naveden razporedu: 

- Učenci ki so vključeni v jutranje varstvo (samo 1. razred) prihajajo v šolo med 6.00 in 
7.00 vstopajo skozi glavni vhod.  

- Ostali učenci 1. triade pridejo v šolo od 7.00-7.40 skozi stranski vhod (mala 
garderoba), prav tako odhajajo domov skozi stranski vhod. 

- Ostali učenci 2. in 3. triade pridejo v šolo od 7.15-7.40 skozi glavni vhod . 
- Garderobe se ne uporabljajo. 
- Učenci od 4.-9. razreda nosijo šolske potrebščine vsak dan v šolo po novem urniku 

( v priponki je urnik za 4. in 5. razrede, za ostale razrede pošljemo  najkasneje v 
torek), učenci 1. triade  ne nosijo šolskih potrebščin domov. 

 
 
Učitelji, ki izvajajo pouk prvo uro sprejemajo učence na vratih učilnice in jih usmerjajo.  
 



Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizico, ki jim 
je dodeljena  in se ne preobujejo. 
 
Med odmori se učenci zadržujejo v razredu. Na hodniku uporabljajo maske, rute oz. buff. 
 
Pred malico si umijejo roke.  
 
Na avtobusih morajo učenci nositi maske, rute  ali buffe. 
 
 
ODHODI AVTOBUSOV DOMOV SO SAMO ENI. Vozni red je objavljen na spletni strani. 
 


