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Dutovlje: 28. 08. 2020 

NAVODILA ZA 1. ŠOLSKI DAN – TOREK, 01. 09. 2020 

Šolsko leto bomo pričeli z izvajanjem obveznega in razširjenega programa z 

upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-coV-2.  

V torek, 1. septembra, pridejo v šolo samo zdravi učenci.  

Ob vstopu v šolo je obvezno razkuževanje rok, ohranjanje medsebojne razdalje, za 

učence od 6. razreda dalje pa tudi zaščitna maska, ki jo prinesejo od doma. Pri pouku 

bodo vsi učenci (tudi učenci od 12. leta dalje) brez mask. Maske bodo potrebovali vsi 

učenci pri vožnji z avtobusom.  

Začetek pouka v šolskem letu 2020/21 ostaja ob 7.50 na matični šoli v Dutovljah in 

na podružnični šoli v Tomaju.  

Zaradi varnosti otrok in preprečevanja širitve okužbe s SARS-CoV-2 bodo učenci od 

2. do 9. razreda ob prihodu v šolo napoteni v garderobo, kjer se bodo preobuli in takoj 

odšli v svoje matične učilnice. 

OŠ DUTOVLJE 

razred razrednik matična učilnica 

2. A Nataša Bric učilnica 2. A 

3. A Nataša Vrabec Fon učilnica 3. A 

4. A Anita Ukmar učilnica 4. A 

5. A Tanja Planinšček učilnica 5. A 

6. A Nejta Bremec učilnica SLJ 1 

6. B Bojan Miklavec učilnica KEM 

7. A Ana Orel učilnica FIZ 

7. B Doroteja Kobal Černe učilnica TIT 

8. A Sara Žagar učilnica SLJ 2 

8. B Nina Intihar učilnica GEO 

9. A Ljubomir Vasić učilnica TJI 

9. B Barbara Kovač Jurančič učilnica TJA 
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POŠ TOMAJ 

 razred razrednik matična učilnica 

1. B in 3. B Lavra Konič učilnica 1. in 3. r. 

2. B in 4. B Vida Pipan učilnica 2. in 4. r. 

5. B Renata Jazbec učilnica 5. r. 

Prvi šolski dan se bo pouk zaključil ob 12.15. 

V torek, 1. septembra, bodo imeli učenci v šoli le malico. Kosilo boste lahko naročili 

od srede, 02. septembra, dalje. V kolikor potrebujete prvi šolski dan jutranje varstvo ali 

podaljšano bivanje, nam to sporočite do ponedeljka, 31. avgusta, do 12.00. 

Prvi šolski dan bo potekal po urniku in bo namenjen: seznanjanju učencev s pravili in 

s priporočili, vezanimi s protokolom za varno in učno spodbudno okolje na OŠ Dutovlje, 

dogovoru o komunikaciji v primeru pouka na daljavo, izmenjavi informacij, pridobivanju 

informacij o dostopnosti IKT ter informacijam o organizaciji pouka. Učenci prinesejo s 

seboj šolske potrebščine. Urnik pouka za šolsko leto 2020/2021 bo objavljen v 

eAsistentu v ponedeljek, 31. 08. 2020. 

Urnik šolskih prevozov je za prvi šolski dan spremenjen. Prihodi bodo po običajnem 

voznem redu, odhodi avtobusov v vse smeri bodo ob 12.30 izpred šole v Dutovljah 

in ob 12.35 iz Tomaja. Sicer ostajajo vozni redi avtobusov nespremenjeni in so 

objavljeni na spletni strani šole. http://osdutovlje.splet.arnes.si/ucenci/solski-prevozi/ 

Ne pozabite na šolske copate, ki naj bodo podpisane. Šolski copati naj ne bodo športni 

copati. Športni copati naj bodo taki, da za seboj ne puščajo temnih črt. 

Dragi učenci, spoštovani starši, želim vam uspešno šolsko leto!  

                  

          Miranda Novak, 

           ravnateljica OŠ Dutovlje 
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