
 
 

OBVESTILO – PONOVNA VRNITEV UČENCEV V ŠOLO 

 

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši 

 

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se šola ponovno odpre za učence od 1. do 3. razreda. Ker bo zaradi 

izrednih razmer organizacije dela nekoliko drugačna, kot ste navajeni vam za prvi šolski dan, ko se 

ponovno srečamo podajam nekaj osnovnih informacij. 

Zaradi ukrepa, da se na javnih mestih ne sme zbrati velika skupina ljudi bomo prvi dan prihoda v 

šolo organizirali nekoliko drugače. 

A) UČENCI 1. a in 1. b razreda 

 Učenci in starši se zberete ob 8. uri pred stranskim vhodom v šolo (vhod v vrtec v šoli). 

Tam vas bodo sprejele učiteljice in skupaj boste odšli do svojih razredov. 

B) UČENCI 2. a in 2. b  razreda 

 Učenci se zberete ob 8. uri pred glavnim vhodom v šolo. Nato boste skupaj z učiteljicami, 

ki jih bodo poučevale odšli v razrede. 

C) UČENCI 3. razreda 

 Učenci se ob 8. uri zberete pred vhodom v telovadnico na drugi strani šole. Sprejeli vas 

bosta učiteljici in skupaj boste odšli v razrede. 

Ostala obvestila 

 Pouk bo potekal po ponedeljkovem urniku. 

 Jutranje varstvo za učence 1. razreda, bo v učilnici 1.a. Učenci lahko vstopijo pri stranskem 

vhodu. 

 Jutranje varstvo vozačev za učence vozače, bo v učilnici 4a na zgornjem hodniku. Učenci 

vstopijo pri stranskem vhodu. 

 OPB bo organiziran kot običajno. 

 Organizirani bodo vsi obroki hrane. 

 Šolski prevozi bodo potekali po priloženem voznem redu. 

 

 

Veselimo se ponovnega srečanja. 

Lep pozdrav in ostanite zdravi. 

Marko Šteger - ravantelj  

 

 

Javni vzgojno–izobraževalni zavod 

Osnovna šola Dobrna 
Dobrna 1, 3204 Dobrna 

Tel.: 03  780 11 50; Fax.: 03 780 11 59 

E.mail: os.dobrna@guest.arnes.si 

http://www.os-dobrna.si/ 
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Šolski kombiji bodo vozili po spodnjem voznem redu: 

Relacija Odhod v 

šolo 

Odhod iz šole Prevoznik 

Rupe 7.15 

13.40 

J. Štimulak 
Hramše 7.30 

Lokovina 7.25 

Gutenik 7.40 

Klanc 7.45 
P. Švent 

Arlič 7.50 

 

 

 


