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Datum: 27. 8. 2020 

Številka: 600-1/2020-41 

Matične učilnice 

OŠ Destrnik PŠ Trnovska vas 

oddelek 
učilnica oddelek učilnica 

OJV pouk OPB  OJV pouk OPB 

1. a 018 018 018 1. t 24 24 24 

2. a 017 017 017 2. t 21 21 24 

3. a 017 027 027 3. t 21 22 22 

4. a 017 026 026 4. t 21 26 22 

4. b 017 037 026 5. t / 28 22 

5. a / 039 039 6. t / 19 / 

6. a / 042 /     

7. a / 058 /     

7. b / 060 /     

8. a / 052 /     

8. b / 053 /     

8. c / 054      

9. a / 051 /     

9. b / 050 /     

Učenci od 2. do 9. razreda (razen 7. razredov), v šolo vstopate skozi glavni vhod (VHOD 1) in pouk 

nadaljujete v matičnih učilnicah. Pri usmerjanju v matične učilnice bodo pomagali dežurni učitelji (gibanje staršev po 

šoli je v skladu s Protokolom oz. izvajanjem preventivnih ukrepov ni dovoljeno). 

Na obeh šolah s poukom pričnemo po ustaljenem urniku, ob 8.30. Pouk, 1. 9. 2020, zaključimo ob 12.00. 

Šola odpre svoja vrata ob 8.15, zato vas naprošamo, da v šolo ne prihajate pred to uro. 

Vozni red šolskega prevoza je nespremenjen. Učenci s seboj prinesite šolske copate in šolske torbe. 

Prihod v šolo in organizacija pouka bosta potekala po Protokolu in načrtu aktivnosti vzgoje in izobraževanja v 

razmerah, povezanih s covid-19, zato vsi učitelji in učenci od 6. do 9. razreda v šolskem objektu, razen v matični učilnici, 

uporabljate zaščitno masko (na avtobusu vsi učenci). 

Učenci, ki obiskujete 7. razred, se prvi šolski dan zberete na šolskem igrišču, kjer vas bosta od 8.15 do 

8.30 pričakovali razredničarki in vas nato odpeljali matični učilnici.  

Šolska malica bo organizirana za vse naročnike.  

Organizirano bo podaljšano bivanje za učence od 2. do 5. razreda. Starši prijavo za kosilo za prvi šolski 

dan sporočite v tajništvo šole (tel: 761-92-10; mail: os.destrnik@os-destrnik-tv.si). V nadaljevanju bomo za kosila 

upoštevali prijave na prehrano, kot ste jo podali starši. 
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