
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE  
 

Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje 
Telefon: +3867 3481 870 

Faks: +3867 3481 890 

E-pošta: sola@os-trebnje.si 
 
 
 
 
 

 
 

Številka: 6009-1/2020-21 
Datum: 15. 5. 2020 
 
 
Zadeva: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela z učenci od 1. do 3. razreda 
 
Tako kot smo vas, dragi starši, obvestili v zadnjem obvestilu, vas seznanjamo s spremenjeno 
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, ki jo uvajamo s ponedeljkom, 18. 5. 2020, zaradi ukrepov 
za zaščito pred okužbo za učence, ki bodo prisostvovali pouku v šoli. 
 
Pouk v šoli se bo za vse učence od 1. do 3. razreda pričel ob 8.20 in bo trajal do zaključka v skladu z 
urnikom vsakega razreda. Učenci, ki so se prijavili v podaljšano bivanje, nadaljujejo svoje delo v 
podaljšanem bivanju, in sicer največ do 16.05. Ostali učenci zapustijo šolsko stavbo in odidejo domov 
oz. na šolski avtobus. 
 
Učenci prvega razreda se lahko vključujejo v jutranje varstvo od 6. ure dalje, po pouku pa lahko 
ostanejo v podaljšanem bivanju do največ 16.05. Učenci 1. razreda morajo imeti spremstvo ob 
prihodu v šolo in odhodu iz šole. 
 
Za učence 1. razreda bo zagotovljen zajtrk, za vse učence dopoldanska malica in šolsko kosilo, za 
učence, ki bodo ostali v podaljšanem bivanju, pa tudi popoldanska malica.  
 
Pouk bo za učence 1. in 2. razreda dnevno trajal po štiri šolske ure, in sicer od 8.20 do 11.50, za 
učence 3. razreda pa dnevno pet šolskih ur, in sicer od 8.20 do 12.40. 
 
Za učence vozače je pripravljen nov vozni red šolskih prevozov, ki velja od 18. 5. 2020 dalje in je že 
obešen na spletni strani OŠ Trebnje. 
 
Učenci 1. in 2. razreda bodo lahko vstopali v šolo skozi vhod za učence na razredni stopnji, učenci 3. 
razreda pa skozi vhod za učence na predmetni stopnji. 
 
Službeni vhod bo zaprt in bo namenjen samo vstopanju zaposlenim v šolo ali za morebitno dostavo v 
šolo. 
 
Pri odhodu učencev iz podaljšanega bivanja upoštevajte razpored odhodov, ki je bil narejen na 
osnovi vaših prijav o odhodu učencev iz podaljšanega bivanja. Starši na učence počakate pred 
garderobo, saj v šolske prostore ne smete vstopati. 
 
Razpored odhodov je predviden ob naslednjih urah: 

ob 12.45 ob 13.35 ob 14.25 ob 15.15 ob 16.05 

 
Da bo ponovno vstopanje vaših otrok potekalo čim lažje, vas prosimo, da se držite še teh navodil, ki 
vam jih posredujemo. 
 
1. Otroci šolskih potrebščin ne bodo prinašali vsakodnevno domov. 
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2. Otroci v šoli ne potrebujejo športne opreme. V šolo naj hodijo vsakodnevno udobno, športno in 
večslojno oblečeni in obuti v udobno obutev. 

3. Izkoristili bomo vsak sončen dan in ga preživeli na prostem, zato naj imajo otroci s seboj kapo ali 
zaščitno kremo za zaščito pred soncem. 

4. V šolo naj otroci ne prinašajo svojih igrač, lahko pa prinesejo pobarvanke, zabavne naloge, 
sudokuje, križanke in podobno. Kar bodo prinesli, bodo imeli ves čas v šoli.  

5. Vsakodnevno naj v šolo prinesejo samo najnujnejše osebne stvari (robčki, dežnik po potrebi, 
ključi od stanovanja) in bidon za vodo. 

6. V šolo naj ne prinašajo hrane in svojih igrač. 
7. Garderobne omarice so odprte, zato ne potrebujejo garderobnega ključka. 
8. Za evidentiranje šolske prehrane ne potrebujejo kartice za prehrano. 
9. Vse ostale potrebne informacije vam bodo posredovale razredničarke. 
10. Morebitne spremembe pri prihajanju in odhajanju vašega otroka v šolo morate predhodno 

najaviti in uskladiti. 
 
Za vso pomoč in sodelovanje se vam zahvaljujemo. 
 
Lep pozdrav 
 
         Ravnatelj 
         Rado Kostrevc 
 
 


