
 

 

 

 

 

Spoštovani starši, drage učenke in učenci! 
 
Začetek pouka v sredo, 1. 9. 2021, se nam približuje.  
 
Prvi šolski dan bodo imeli učenci prvi dve uri razredno uro z razrednikom, v nadaljevanju pa 
pouk po urniku brez izbirnih predmetov (5 šolskih ur). Učenci bodo dobili osnovne informacije, 
zato naj v šolski torbi najdejo mesto copati, pisalo, zvezek ali beležka. Učbenike bodo učenci 
dobivali po razporedu.  

Prvi šolski dan bo za vse prijavljene učence organizirana prehrana: malica, kosilo in 
popoldanska malica. Na kosilo in popoldansko malico svojega otroka ne pozabite prijaviti 
preko eAsistenta. 

Učenci od 2. do 9. razreda začnejo s poukom ob 8.20.  Vstop v šolo bo vsak dan možen od 8. 
ure dalje, da ne bodo v šolo prihajali hkrati vsi učenci. Učenci za nasvet ali informacije ob 
vhodu v šolo lahko prosijo dežurne učitelje. V šolo lahko vstopajo samo zdrave osebe. Ob 
vstopu v šolo in v skupnih prostorih je obvezna uporaba mask tudi za učence od 1. do 9. 
razreda. 
 
Dodatna navodila v zvezi z ukrepi za zmanjšanje tveganja okužb in širjenja okužb so zapisana 
v Hišnem redu ki je objavljen na spletni strani šole.  

Sprejem za učence 1. razreda bo ob 9.00 uri na Podružnični šoli Zalog in ob 11.00 na matični 
šoli v Cerkljah. Sprejem bo potekal tako, kot so vam v obvestilu napisale razredničarke. 

Učenci vstopajo v šolo pri različnih vhodih: 

 vhod za učence 2. in 3. razreda je skozi glavni vhod šole,  

 vhod za učence od 4. do 9. razred je pri vhodu v športno dvorano - ločena vhoda za 
učence od 4. do 6. razreda in za učence od 7. do 9. razreda.  

Pri vstopu v šolo je obvezno razkuževanje rok in nošenje zaščitne maske.  
 
Jutranje varstvo 
Za učence 1. razreda bo jutranje varstvo, od 2.9.2021, potekalo od 6.20 ure, za učence 2. 
razreda pa bo od 1.9.2021 jutranje varstvo potekalo od 7.00 ure dalje.  
 
Podaljšano bivanje 
Podaljšano bivanje bo: 

 za učence 1. in 2. razreda potekalo do 16.10 ure,  

 za učence 3. in 4. razreda do 15.20 ure in 

 za učence 5. razreda do 14.30 ure.  
Za učence 1. razreda bo v Cerkljah organizirano dežurno varstvo do 16.40 ure.  

 
V skupinah jutranjega varstva in podaljšanega bivanja bodo učenci večino časa ločeni po 
oddelkih. Posamezne skupine bodo ob manjšem številu učencev združene ob upoštevanju 
priporočil NIJZ. 
 



 

 

 

 

 

 

Avtobusi bodo vozili po voznem redu, ki je objavljen na spletni strani šole. Priporočilo NIJZ je, 
da starši poskrbite za individualne prihode in odhode svojih otrok. Za učence se priporočamo 
prihod v šolo peš ali s kolesom, če imajo učenci kolesarski izpit.  

V primeru vožnje z avtobusom morajo učenci upoštevati navodila: 

 učenci ves čas prevoza nosijo masko,  

 pred vstopom v vozilo in ob izstopu iz njega si razkužijo roke, 

 učenci naj se čim manj dotikajo površin v vozilu. 
 
PCT pogoji 
Osebe starejše od 15 let morajo ob vstopu v šolo izpolnjevati enega od pogojev PCT. 
Obiskovalci lahko vstopajo v šolo le po predhodnem dogovoru z učiteljem oz. z najavo v 
tajništvu. Izjema pogoja PCT so le starši, stari starši učencev prve triade v primeru, ko pripeljejo 
in odpeljejo otroka v šolo in iz nje in se v šoli zadržujejo le kratek čas.  

Vsi zaposleni si želimo, da bi učenci šolsko leto preživeli v šolski klopeh. Verjamemo, da se  
bomo za to željo vsi trudili po svojih najboljših močeh.  

Želimo vam najboljši začetek novega šolskega leta z vabilom, da si v začetku septembra 2021 
v šoli srečamo osebno na 1. roditeljskem sestanku. 
 
Lepo pozdravljeni. 
 

mag. Boštjan Mohorič 
ravnatelj 

 
 

SREČA 
Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 

ne pod palcem skrit zaklad. 
Sreča je, ko se delo dobro opravi. 

In ko imaš nekoga rad. 
(Tone Pavček) 

 

 


