
 

 

Spoštovani starši, dragi učenci matične šole Apače 

Kmalu vas bo pot ponovno pripeljala v šolo. Nekateri pridete prvič. Želim, da skupaj preživimo 
lep, nepozaben dan, ki bo napovednik bogatega in prijetnega šolskega leta. 

Da bo manj negotovosti  v zvezi s potekom prvega šolskega dne, vam podajam krajšo 
časovnico in nekaj navodil. 

V šolo se vrnete v sredo, 1. 9. 2021, ob 8.uri  na OŠ Apače, kjer se boste neposredno po prihodu 
ob usmeritvah dežurnih učiteljev  razporedili v svoje matične učilnice.  
Učenci bodočega 5. razreda matične šole se preselite v garderobo predmetne stopnje. 
 
Učence predmetne stopnje bo pričakal na vhodu dežurni učitelj, učence razredne stopnje pa 
varnostnica.  
 
Od razrednikov boste dobili vse potrebne informacije in navodila ob začetku šolskega leta. 

 
Malica bo potekala po ustaljenem urniku. 
 
Ker bodo dejavnosti potekale na malce prilagojen način, podobno kot v juniju,  boste starši oz. 
tisti, ki boste pospremili otroke v šolo, otroke pred garderobo predali šolskemu osebju, kajti 
zaradi majhnih garderob ne moremo zagotoviti dovolj medosebne razdalje in se izzogniti 
gneči. V kolikor se boste nujno morali pogovoriti z katerim izmed učiteljev, boste to sporočili 
varnostnici, ki bo namero sporočila učitelju. Sicer so vam učitelji na voljo preko elektronskega 
naslova, e-asistenta ali telefona. 
 
Za daljše zadrževanje v šoli potrebujemo vsi starejši od 15 let izpolnjen pogoj PCT. 
 
Učenci imejte s seboj maske, ki jih boste nadeli v skladu s predpisi.  
 
Uporaba maske za vse učence pa je obvezna tudi pri koriščenju javnega prevoza (avtobusa, 
kombija). 
Vozači ne pozabite upoštevati voznega reda. V šolo pridete po ustaljenem voznem redu. Prvi 
dan boste odhajali domov po malce spremenjeni časovnici, vse nadaljnje dni pa po običajnem 
voznem redu. Vozni red bo pravočasno pripet na spletni strani šole. Prevoz lahko uporabljate 



vsi, ki ste v ta namen oddali prijavnico. Karte boste prejeli naknadno. V kolikor je možno, je 
priporočljivo uporabiti za šolo kakšen drug način prevoza. 

Ne pozabite na šolske copate, pisalo, nahrbtnik in mapo, kamor boste shranili gradiva, ki jih 
boste prejeli prvi šolski dan. Publikacija bo za novo šolsko leto objavljena na šolski spletni 
strani. 

Ostalih šolskih potrebščin in gradiv prvi šolski dan še ni potrebno prinesti v šolo, za posamezne 
predmete jih boste nosili sproti, po urniku. 

Za vse, ki niste vezani na avtobusne prevoze, se obveznosti ta dan zaključijo ob 11. uri, ostali 
pa se boste odpravili domov po urniku odvozov za 1. šolski dan (spletna stran). 

Učenci 1. triletja dobite učna gradiva (delovne zvezke…) brezplačno v šoli prvi šolski dan, 

zato imejte s seboj primerno veliko torbo, da jih boste lahko odnesli domov. 

Starše prosimo, da morebitne spremembe glede kontaktov, naslovov, bivališč, 

priimka…sporočite šolski svetovalni delavki ali razredniku. 

Kljub posebnostim se bomo potrudili, da bo v šoli spodbudno, varno in prijetno. Ker je na 

majhnem šolskem prostoru vsak dan več ur prisotnih veliko število otrok, vas prosimo, da 

določene preventivne ukrepe sprejmete z razumevanjem, mi pa se bomo potrudili, da bodo 

le-ti čim bolj življenjski in čim manj obremenjujoči. V prvi vrsti vam želimo zagotoviti občutek 

varnosti, predvsem pa ponuditi veliko novih priložnosti za učenje in osebnostno rast.  

   Veselimo se srečanja z vami.   
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