
 
 

 

PRVI ŠOLSKI DAN, sreda, 1. september 2021 
Razredniki in sorazredniki: 

Razred Razredničarka Sorazredniki Matična učilnica 

1. a Helena Hedžet Damjana Flisar 1. a 

2. a Tatjana Perša Sabina Brumen 2. a 

3. a Lucija Kret Marko Vrbec 3. a 

4. a Tina Klemenčič Igor Prša 4. a 

5. a Nina Budja Zalokar Martina Zelnik 5. a 

6. a Anja Jurgec Vesna Ketiš likovna umetnost 

7. a Angela Stajnko Teja Tušak nemščina 

8. a Alenka Kozar Nina Šulin kemija 

9. a Karina Miklaužič mag. Bernarda Roudi glasbena umetnost 
 

6.15 – 7.30 Jutranje varstvo 

 7.30 – 10.40: V novo šolsko leto z razredniki 
 

• 7.30 – 8.15: Srečanje razredničark z učenci na dvorišču pred šolo (velja za učence 2. ter 6. do 9. razreda) 
in asfaltnem igrišču (velja za učence 3. do 5. razreda). Učenci se zberejo na označenih mestih 
posameznih razredov. Vstopajo posamezni razredi. V skupnih prostorih vsi nosimo zaščitne maske. 
Okna v garderobi so ves čas odprta. Učenci ves čas ohranjajo varno razdaljo in razredi se ne mešajo 
med seboj. Sledi prevzem ključev garderobnih omaric (hišnik, sorazredniki, razredniki). 

V primeru, ko otroke spremljate starši, prosimo, da tudi na zunanjih površinah nosite masko, če ne morete 
vzdrževati vsaj 1.5m razdalje. 
Za vstop v šolo moramo osebe starejše od 15 let izpolnjevati pogoj PCT. Izjema so starši učencev od 1. do 
3. razreda za potrebe spremstva otroka do učilnice, če je to potrebno. 
 

• 8.15 – 9.00: Pozdrav in osnovne informacije s strani ravnateljice 
 

• 9.00 – 9.00  (čas za malico). Malica je za vse učence v učilnicah. Pri pripravi in delitvi pomagajo učenci 
reditelji. 

 Razpored ur: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Učenci naj pridejo v šolo s šolsko torbo, peresnico in šolskimi copati, saj bodo prevzeli učbenike in publikacijo. 
Podaljšano bivanje se izvaja ta dan za učence od 2. do 5. razreda do 16.10. Kosilo je predvideno prvi šolski 

dan za prijavljene učence. Avtobusni prevoz za učence je organiziran ob 12.20 (dva avtobusa). Med prevozom 

s šolskim avtobusom vsi učenci nosijo maske, ohranjajo razdaljo, skrbijo za higieno rok in kašlja. 
 

9.30: Sprejem prvošolcev in staršev na dvorišču pred šolo. 

Veselimo se srečanja z vami.  mag. Andreja Strmšek, ravnateljica in kolektiv Osnovne šole Kapela. 

1. – 9. raz. čas 

JUV 6.15 – 7.30 

1. ura 7.30 – 8.15 

2. ura 8. 20 – 9.00 

MALICA: 9.00 – 9.30 

3. ura 9.30 – 10.05 

4. ura 10.10 – 10.40 

5. ura 10.45 – 11.20 

6. ura 11.25 – 12.00 


