
 

       

 

PRVI ŠOLSKI DAN 

Drage učenke, dragi učenci. Spoštovani starši, zakoniti zastopniki! 

Počitnice se zaključujejo in v torek, 1. 9. 2020, se prične novo šolsko leto.  

Za učence od 2. do 9. razreda matične in podružnične šole bo pričetek pouka 

ob 8.20 uri in se zaključi po končani četrti uri ob 11.50. 

Šolski prevozi z avtobusi in s kombiji so organizirani pred poukom in po končanem 

pouku. 

Prvošolci matične in podružnične šole se nam bodo v šoli pridružili ob 9. uri. Vabila 

so že prejeli. 

Seznanjamo vas z navodili. 

Zaradi zaščite otrok in osebja pred okužbo s SARS-CoV-2, se bodo v šoli izvajali vsi 

splošni higienski ukrepi, v šolo se lahko vrnejo le zdravi otroci. Prosimo, da 

upoštevate vsa navodila s strani NIZJ, ki narekujejo priporočila za zagotavljanje 

varnosti. 

V prilogi 1 vas seznanjamo s pogoji, pod katerimi učenci lahko pridejo v šolo. 

Pouk bo prvi šolski dan potekal po prilagojenem urniku (priloga 2). 
Učenci prinesejo v šolo vse potrebno za predmete, ki so na urniku, tudi šolske 

copate. Učenci stari 12 let in več v šolo vstopajo z  maskami.  

 
Za učence bo po pouku organizirano varstvo, poskrbljeno bo za malico in kosilo (na 
osnovi prijave v mesecu juniju). Kdor se na kosilo še ni naročil ali ga odjavil, vas 
obveščamo, da lahko to storite na  e-naslovu  tajnistvo@osik.si  ali po telefonu 03/56-
70-200 do torka, 1. septembra, do 8.00 ure. 
 
 
Vstop v šolo je dovoljen le učencem in zaposlenim. Starši pripeljete otroka do vhoda 

v šolo, ki je določen za posamezni razred.  

Prosimo, da starši, ki pripeljete otroka pred poukom, pred vhodom ohranjate 

priporočeno varnostno razdaljo. Upoštevajte priporočeni čas prihoda.  

Razpored prihoda ne velja za učence, ki so v jutranjem varstvu. 

 

 

 

 

Osnovna šola Ivana Kavčiča 
Izlake 4, 1411 Izlake 

Tel.:03/56-70-200  
                                Fax:03/56-70-201  

      e-pošta:tajnistvo@osik.si 
                         Davčna št.: 33761663 
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RAZRED VSTOP V ŠOLO OKVIRNI ČAS  
PRIHODA 

2., 3. glavni vhod 
 

8.00 

VOZAČI 2. – 5. r glavni vhod 8.10 
 

VOZAČI 6. – 9. r vhod pred 
telovadnico 

8.10 

4., 5. glavni vhod 
 

7.50 

6., 7. vhod pred 
telovadnico 

7.50 

8.  vhod pred 
telovadnico 

8.00 

9. vhod pred 
telovadnico 

8.15 

 

Učenci podružnične šole Mlinše vstopajo na glavnem vhodu šole. 

RAZRED VSTOP V ŠOLO 

2. 8.00 

3. 8.05 

4. 8.10 

 

ODHOD IZ ŠOLE 

Po končanem pouku učence prevzamete na vhodu vstopa učenca v šolo. Učence, ki 

bodo v varstvu, pa prevzamete na glavnem vhodu. 

 
Vsem učencem želimo uspešen začetek novega šolskega leta. Naj bo to uspešno 

leto, polno prijetnih in nepozabnih šolskih dogodivščin. 

 

                                                                                         Vodstvo šole in kolektiv 

 


