
Dragi učenci, spoštovani starši! 

 

 

Novo šolsko leto je pred vrati. Verjamem, da ste se kljub pandemiji uspeli spočiti in nabrati 

novih moči za delo in nove izzive. 

Dovolite, da vas tokrat na naši spletni strani povabim na skupno popotovanje in vam podam 

nekaj koristnih informacij. 

Šolsko leto 2020/2021 bomo pričelo po modelu B Ministrstva za šolstvo RS, ZRSŠ in NIJZ. V 

šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. Upoštevali bomo navodila omenjenih 

institucij, zato imamo pripravljene različne protokole, s katerimi bodo seznanjeni zaposleni, 

učenci in tudi starši. V šolske prostore lahko vstopajo le učenci in zaposleni. Starše prosimo pri 

tem za razumevanje.  

Po vstopu v šolo je za učence obvezno redno umivanje rok z milom in vodo ter ustrezna higiena 

kašlja in kihanja. Navajamo jih tudi na vzdrževanje ustrezne razdalje. Vse ostale informacije 

vam bomo posredovali še naknadno. Prosim, da redno spremljate spletno stran šole, kjer bodo 

objavljena tudi obvestila za novo šolsko leto.   

 

PRVI ŠOLSKI DAN 

Prvi šolski dan bo v torek, 1. septembra 2020, ob 7.45 uri za učence od 2. do 9. razreda. Učenci 

se zjutraj zberejo pred šolo po razredih. Pričakajo jih razredniki. S seboj naj imajo obvezno 

šolske copate. Učenci od 7. do 9. razreda nosijo masko na šoli, razen v učilnici. Prosimo, da naj 

imajo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta) s sabo.  

Prvi dan poteka pouk po urniku, NI KOSILA IN NI PODALJŠANEGA BIVANJA.  

ODHOD DOMOV BO OB 12.15.  

 

PREVOZ 

Priporočilo je, da bi naj učenci prihajali v šolo peš, s kolesom oz. z individualnim prevozom. 

Šola ima organiziran šolski prevoz s šolskim avtobusom (na avtobusu je obvezna uporaba 

maske za vse učence). Šolskega kombija še nimamo, zato prosim, da ne računate na prevoz 

otrok. Avtobus vozi tako kot običajno.  

 

PREHRANA 

- Učenci imajo zagotovljeno malico v matičnih učilnicah 

- Kosilo bo v šolski jedilnici potekalo po skupinah 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

Prvi šolski dan ni podaljšanega bivanja, ostale dni poteka OPB do 15.30 po urniku. O 

podrobnostih vas bomo še obvestili.  

 

Želim, da se bomo vsi skupaj potrudili za varno in zdravo učno okolje na DOŠ Genterovci .  

Valerija Šebjanič, ravnateljica  


