
 

 

 

26. 8. 2021 

 

OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2021-2022 

 

Navodila ob začetku šolskega leta 2021-2021 so usklajena z navodili Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport in priporočili NIJZ. 

Prosimo vas, da si navodila pozorno preberete in se o upoštevanju navodil, 

ustreznem vedenju in odgovornem ravnanju pogovorite z otroki. 

Z lastnim ravnanjem vplivamo na svoje zdravje in zdravje naših bližnjih. 

 

ZAČETEK POUKA 

Vsi učenci od 1. do 9. razreda pričnejo s poukom 1. septembra 2021. 

PRVI ŠOLSKI DAN 

2.–5. RAZRED 

Pouk za učence od 2. do 5. razreda se 1. septembra prične ob 8.25. 

Razredničarke jih bodo pričakale na dogovorjenih mestih v okolici šole (navodilo za 

vsak razred posebej preko eA). 

Prva in druga ura bosta namenjeni napotkom ob pričetku novega šolskega leta, 

naprej bo pouk potekal po urniku, ki bo v eAsistentu objavljen v torek, 31. 8. 2021. 

Učne pripomočke učenci 1. šolski dan prinesejo po urniku. 

Zaključili bomo po urniku.  

6.–9. RAZRED 

Pouk za učence od 6. do 9. razreda se 1. septembra prične ob 7.35. 

Razredniki jih bodo pričakali na dogovorjenih mestih v okolici šole (navodilo za vsak 

razred posebej preko eA). 

Prva in druga ura bosta namenjeni napotkom ob pričetku novega šolskega leta, 

naprej bo pouk potekal po urniku, ki bo v eAsistentu objavljen v torek, 31. 8. 2021. 

Učne pripomočke učenci 1. šolski dan prinesejo po urniku. 

Zaključili bomo ob 13.00.  

 



 

 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

Za učence bo organizirano podaljšano bivanje, ki bo trajalo do 16.45. Otroke boste 

prevzemali pri glavnem vhodu oz. v učilnici za OPB v pritličju šole.  

Otroci bodo v letošnjem šolskem letu OPB lahko zapuščali le ob naslednjih urah: 

12.00, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20 ter 16.45. Starši v šolo ne vstopate. 

Otroke boste počakali na dogovorjenem mestu.  

 

PREHRANA 

Prvi šolski dan bo organizirana le malica za učence. 

Od drugega septembra dalje bomo na šoli organizirali tudi zajtrk, kosilo in 

popoldansko malico. 

Prijave in odjave obrokov urejate starši sami preko eA. 

 

PREVOZI 

Urnik prevozov s šolskim avtobusom 

 SMERI URA ODHODA 

V ŠOLO 

Črnivec–Stranje 7.00 

Mekinje–Zakal–Stranje 7.00 

Črnivec–Stranje 7.50 

Mekinje–Stranje 7.55 

IZ ŠOLE 

Stranje–Črnivec 13.10 

Stranje–Zakal–Mekinje 13.10 

Stranje–Črnivec 14.00 oz. 14.30 ob torkih in četrtkih 

Stranje–Zakal–Mekinje 14.00 oz. 14.30 ob torkih in četrtkih  

 

Urnik prevozov s šolskim kombijem (za 1. šolski dan, naknadno bo spremenjen glede 
na potrebe). 
 

 SMERI URA ODHODA 

V ŠOLO 
 

Stolnik–Stranje 6.40 

Brezje–Stranje  6.55 

Iverje–Stranje  7.10 

Vodice–Stranje 7.25 

Okroglo–Trobelno–Stranje 7:45 

Brezje–Godič–Stranje 8.10 

Stranje–Brezje–Godič  13.20 

Stranje–Okroglo–Trobelno 13.35 

Stranje–Iverje–Praprotno 14.00 



 

 

Stranje–Stolnik 
14.25 pon., 
sre., pet. 

14.45 tor., čet. 

Stranje–Brezje 
14.40 pon., 
sre., pet. 

Stranje–Vodice 14.50 

Stranje–Brezje 15.00  

 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

RAZREDI 

Pouk bo potekal v običajnih skupinah, po oddelkih oz. učnih skupinah. 

UČILNICE 

Pouk bo tudi na predmetni stopnji potekal v matičnih, stalnih učilnicah. 

 

oddelek učilnica 

6. a ZGO 

6. b LUM 

6. c SLJ Volkar Trobevšek 

7. a BIO 

7. b MAT Kočar 

8. a MAT Erzar 

8. b TJA Romšak 

9. a SLJ Bernot 

9. b TJA Bičanič 

 
SKUPINE 
Jutranje varstvo, podaljšano bivanje, izbirni predmeti, učne skupine, varstvo ipd. 
se bodo izvajali v manjših skupinah. Pri tem bomo zagotovili 1,5 m razdalje med 
učenci, ki ne bodo iz istega oddelka. 
 
GARDEROBNE OMARICE 
Učenci bodo uporabljali garderobne omarice. 
 
ŠOLSKE POTREBŠČINE 
Šolske potrebščine otroci odnašajo domov. Z njimi rokujejo le sami, med seboj si 
jih ne izposojajo.  
 
  



 

 

 
SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 
Starši v šolo ne vstopajo. 
Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo do nadaljnjega v večini potekali na 
daljavo, v izjemnih primerih tudi v šoli. 
 
ZUNANJI OBISKOVALCI 
Zunanji izvajalci lahko v šolo vstopajo le po predhodnem dogovoru in po 
priporočilih NIJZ.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


