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SKUPNE INFORMACIJE ZA MATIČNO ŠOLO IN PODRUŽNIČNE ŠOLE 

Prvi šolski dan, 1. 9. 2020, bo malica organizirana za vse učence, kosilo pa samo za tiste učence, 

ki so na kosilo prijavljeni. 

Na vseh šolah bo, za učence od 2. do 5. razreda, organizirano podaljšano bivanje, jutranje 

varstvo pa bo potekalo samo na podružničnih šolah, od 6. ure dalje, ker se pouk na POŠ za 

učence razredne stopnje pričenja ob 8. uri, na matični šoli pa ob 8.30. 

Pouk bo potekal po naslednjem razporedu: prvi dve uri bodo učenci preživeli s svojim 

razrednikom, nato pa bo sledil pouk po urniku do vključno 5. šolske ure. Izbirnih (obveznih in 

neobveznih) predmetov ta dan ne bo. 

Pri vstopu v šolo in na hodnikih je za učence predmetne stopnje MŠ in POŠ Vače obvezna 

uporaba zaščitnih mask.  

Učenci vozači, ne glede na starost, morajo na šolskih prevozih obvezno uporabljati zaščitne 

maske. 

 

MATIČNA ŠOLA 

Prvi šolski dan učenci od 6. do 9. razreda pričenjajo ob 8.00 (zberejo se pred glavnim vhodom 

šole), učenci od 2. do 5. razreda pa ob 8.30 (tudi oni se zberejo pred glavnim vhodom šole).  

Vsi učenci morajo imeti s seboj šolske copate. Učenci od 2. do 5. razreda prinesejo, poleg 

copat, tudi vse šolske potrebščine, ki jih bodo ta dan skupaj z razrednikom preverili in uredili. 

Učenci predmetne stopnje ( 7.-9. razred) prinesejo s seboj potrebščine, ki jih bodo po urniku 

potrebovali. Urniki za učence PS bodo objavljeni v ponedeljek, 31. 8. 2020, na spletni strani 

šole. Učenci 6. razredov naj imajo s seboj samo beležke. O vseh ostalih informacijah bodo 

šestošolci seznanjeni prvi šolski dan. Učenci 9. razredov se bodo tekom dopoldneva 

fotografirali za bilten, ki ga bodo prejeli ob koncu njihovega pouka v tem šolskem letu. 

Prevozi v šolo bodo potekali po ustaljenem voznem redu: iz smeri Senožeti in Kresnic: 7.25, iz 

smeri Sava: 7.05, iz smeri Konj- Boltija: 7.35. Po končanem pouku bo prvi šolski dan organiziran 

prevoz le po 5. učni uri: v smeri Senožeti ob 12.45, v smeri Ponovič ob 12.30. Za učence 

predmetne stopnje, ki koristijo prevoze na Golišče, Zg. Jevnico in Kresniški Vrh bodo prevozi 

organizirani enako kot v preteklem šolskem letu po 5. učni uri  iz Jevnice oz. Kresnic. 
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POŠ HOTIČ 

Na podružnični šoli Hotič se bo pouk, kot običajno, pričel ob 8.00 za vse učence od 2. do       5. 

razreda.  Učenci s seboj prinesejo copate ter vse podpisane šolske potrebščine, ki jih bomo ta 

dan skupaj pregledali in uredili.  Prevoz bo potekal po enakem voznem redu kot v preteklem 

šolskem letu. 

POŠ JEVNICA 

Na podružnični šoli Jevnica se bo pouk, kot običajno, pričel ob 8.00 za vse učence od 2. do    5. 

razreda.  Učenci s seboj prinesejo copate ter vse podpisane šolske potrebščine, ki jih bomo ta 

dan skupaj pregledali in uredili.  Prevoz bo potekal po enakem voznem redu kot v preteklem 

šolskem letu. 

POŠ KRESNICE 

Pouk se prične ob 8. uri. Potekal bo po urniku. Učenci naj prinesejo s seboj copate in vse šolske 

potrebščine. Vozni red šolskega kombija ostaja enak kot v preteklem šolskem letu. 

POŠ VAČE 

Vsi učenci naj s seboj prinesejo šolske copate. Učenci od 2. do 5. razreda prinesejo tudi vse 

šolske potrebščine. Učenci od 6. do 9. razreda prinesejo potrebščine za predmete, ki jih imajo 

na urniku 3., 4. in 5. šolsko uro. 

Prevozi v šolo bodo potekali:  

 iz smeri Cirkuše ob 6.25, 

 iz smeri Široka Set – Podbukovje – Laze  ob 6. 40, 

 iz smeri Klenik ob 6.58, 

 iz smeri Strnice – Zg. Gore- Vrtače - Slivne ob 7.12, 

 iz smeri Tolsti vrh ob 6.32, 

 iz smeri Boltija  ob 6.44. 

Po pouku bo prvi šolski dan organiziran prevoz po naslednjem razporedu: 

 ob 12.30 v smeri Široka Set, 

 ob 12.45 v smeri Vrtače, 

 ob 13.05 v smeri Tolsti Vrh 

 

Vodstvo Osnovne šole Gradec 
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