
 
 

Dobrna, 27. 8. 2021 

Evidenčna številka: 60309-3/2021-41 

 

OBVESTILO O PRVEM ŠOLSKEM DNEVU 
 

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši! 

 

Poletne počitnice se zaključujejo in pred nami je novo šolsko leto, ki se bo začelo v sredo, 1. 

septembra.  

Tudi to šolsko leto bo drugačno od običajnih let. Zaradi širjenja virusa dela še vedno ne moremo 

organizirati tako, kot bi si želeli.  

Šolsko leto bomo začeli po modelu B. Po tem modelu smo zaključili preteklo šolsko leto. Model 

predvideva pouk za vse učence v šoli ob upoštevanju določenih prilagoditev in ukrepov za 

preprečitev širjenja okužbe. 

Večino dela bo potekalo v matičnih učilnicah, učenci se bodo čim manj selili iz razreda v razred. 

Delo bomo poskušali organizirati tako, da bo čim manj mešanja med skupinami. Veliko pozornost 

bomo namenili razkuževanju in umivanju rok, razkuževanju opreme, prezračevanju prostorov in 

drugim ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe.  

Zaščitne maske so obvezne za vse učence v skupnih prostorih; za učence od 6. do 9. razreda in 

zaposlene pa tudi med poukom. Pri pouku športa in pri dejavnostih na zunanjih prostorih učenci 

maske ne nosijo.  

V prostore šole lahko vstopajo osebe, ki izpolnjujejo PCT pogoj. Izjema so starši otrok od 1. do 3. 

razreda, ki v šolo prihajajo po otroke. 

Starši prosim, da v šolo pošiljate samo popolnoma zdrave otroke. 

Želja nas vseh je, da bi delo v tem šolskem letu vseskozi potekalo v šoli, zato je pomembno, da čim 

bolj upoštevamo vse ukrepe za preprečitev širjenja okužbe. Le tako nam bo uspelo ohraniti šolo 

vseskozi odprto. 

 

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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Organizacija dela za prvi šolski dan 
 

 

A) UČENCI 2.  IN 3. RAZREDA 

 

Pred šolo se zberete ob 8. uri, kjer vas bodo pozdravile vaše učiteljice ter ravnatelj.  

S seboj prinesite šolsko torbo, beležko, pisalo in copate. 

Delo bo potekalo do 11. 10. 

 

B) UČENCI OD 4.  DO 6. RAZREDA 

 

Pred šolo se zberete ob 8. 10 , kjer vas bodo pozdravile vaše učiteljice ter ravnatelj.  

S seboj prinesite šolsko torbo, beležko, pisalo in copate. 

Delo bo potekalo do 11. 20. 

 

C) UČENCI OD 7.  DO 9. RAZREDA 

 

Pred šolo se zberete ob 8. 20 , kjer vas bodo pozdravile vaše učiteljice ter ravnatelj.  

S seboj prinesite šolsko torbo, beležko, pisalo in copate. 

Delo bo potekalo v do 11. 25. 

 

Učence vozače obveščamo, da bodo kombiji zjutraj vozili po voznem redu, ki je objavljen v spodnji tabeli.  

Za učence, ki se bodo zjutraj pripeljali s šolskimi kombiji, bo organizirano jutranje varstvo, in sicer za 

učence od 2. do 5. razreda v učilnici 3. b razreda (spodnji hodnik); za učence 6. in 7. razreda v učilnici za 

geografijo; za učence 8. in 9. razreda v učilnici matematike.  

 

Č) PRVOŠOLCI IN PRVOŠOLKE  

 

Prvošolci in prvošolke pridete skupaj s starši v šolo ob 9. uri. Pred vhodom vas bomo pospremili v 

telovadnico, kjer bo svečan sprejem prvošolcev. 

Starše prvošolcev prosimo, da ob vstopu upoštevajo vse ukrepe za preprečitev širjenja okužbe.  

 

 

Želim vam uspešno šolsko leto 2021/2022 

 

Ravnatelj: Marko Šteger, prof. 

 



 

ŠOLSKI PREVOZI – PRVI ŠOLSKI DAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIJA ODHODI  V ŠOLO ODHODI   IZ   ŠOLE 

Brdce – Hriberšek 6.55   

 

 

 

OB 11.30 DO 

RAZVOZA VOZAČEV 

Brdce – Štravs 7. 00 

Parož – Lovska koča 7. 35 

Pristova – Arlič G.  7. 40 

Klanc - Pihler 7.50 

Rupe 6. 40 

Vrba 6. 50 

Zavrh 6. 55 

Gutenik 7. 20 

Loka 6. 40 

Lokovina 6. 50 

Landek-Vine 6. 50 

Hramše 7. 05 


