OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA
Šmarjeta 1
8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE

PRVI ŠOLSKI DAN – TOREK, 1. september 2020
URNIK PRVEGA ŠOLSKEGA DNE
Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela bo potekala po modelu B (v prilogi).
Sprejem prvošolcev in njihovih staršev: ob 9.00 na rokometnem igrišču, nato sledi odhod v
telovadnico in skupni RS. Družine med seboj upoštevajo priporočeno varnostno razdaljo.
Učenci od 2. do 9. razreda – začetek ob 8.00:
Ob prihodu v šolo učenci v stavbo vstopajo posamično. Vstopajo skozi šolsko garderobo in
odidejo naravnost v svoje matične učilnice. Prvi šolski dan so obuti in še ne uporabljajo
garderobnih omaric. Učenci od 7. do 9. razreda v času prihoda v šolo in gibanja po šolskih
hodnikih nosijo masko.
Vstopanje v šolske prostore bodo usmerjali in nadzorovali delavci šole. Učenci naj upoštevajo
njihove usmeritve in opozorila.
Učitelji bodo čakali učence v matičnih učilnicah:
Razred učilnica
Razred učilnica
Razred učilnica
2. a
devetletka zgoraj
5. a
učilnica 5. a
8. a
učilnica SLO zgoraj
2. b
devetletka zgoraj
5. b
učilnica 5. b
8. b
čitalnica
3. a
učilnica 3. a
6. a
učilnica TJA
9. a
učilnica SLO spodaj
3. b
učilnica 3. b
6. b
učilnica ZGO/GEO 9. b
učilnica BIO/KEM
4. a
učilnica 4. a
7. a
učilnica GUM/LUM
4. b
učilnica 4. b
7. b
učilnica MAT
Urnik dejavnosti:
 8.00 – 11.50 - dejavnosti potekajo v matičnih učilnicah:
himna in pozdrav ravnateljice (po radiu Sonček), pozdravni nagovor ministrice, 3. do 9.
razred: virtualno potopisno predavanje Jane Dular, 2. razred si ogleda ob 9.30
predstavo v jedilnici, sledijo razrednikove ure po oddelkih.
 12.00 – zaključek.
S seboj imejte šolske torbe. Podaljšanega bivanja in kosila prvi šolski dan NI.

PREVOZI UČENCEV - avtobus
V ŠOLO
6.40 – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt– Radovlja – šola
7.15 – Žaloviče – Šmarješke Toplice (zgornje) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga
– Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – šola
7.45 – Družinska vas (zgornja) - Šmarješke Toplice (Prinovec) – Brezovica - šola
Opomba: Učenci, ki čakajo na postaji Šmarješke Toplice (Prinovec) se v šolo pripeljejo z
avtobusom ob 7.45 (prvi avtobus na tej postaji ne bo ustavil).
Starše, ki boste prvi šolski dan svoje otroke pripeljali z osebnimi avtomobili, prosimo, da
upoštevate vzpostavljen prometni režim, opozorilne table in osebe, ki bodo usmerjale promet.
Ukrepi Covid-19: za učence in voznika je obvezno nošenje zaščitnih mask, sorojenci sedijo
skupaj.
DOMOV
12.00 šola – Brezovica – Šmarješke Toplice – Dolenje Kronovo (južni krog)
12.10 šola – Šmarješke Top. (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela
Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Žaloviče (južni krog)
12.45 (oz. po vrnitvi v šolo) – v smeri Zbur (severni krog).
Po vrnitvi v šolo bo avtobus, če bo potrebno, opravil še eno vožnjo v smeri južnega kroga.

PREVOZI UČENCEV – šolski kombi
Odhod
Relacija – V ŠOLO
6.45
Vinji vrh – Tomažja vas - šola
7.10
Čelevec – Stara vas – M. Poljane – Klenovik - šola
7.35
Sela – Radovlja – Gor. vas - šola

DOMOV: razvoz v različne smeri takoj po končanem pouku.

Ravnateljica šole: Nevenka Lahne

