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Zg. Pirniče, 29. 8. 2019 
 

OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE O POTEKU 
PRVEGA ŠOLSKEGA DNE 

 
V ponedeljek, 2. septembra 2019, se začne novo šolsko leto.  
Delavci šole se že nekaj časa vestno pripravljamo nanj in tudi na prihod otrok na prvi šolski 
dan: 
 

 Za učence 1. razredov in njihove starše pripravljamo sprejem prvošolcev. Kot ste bili 
že obveščeni, se ob 9.00 zberete pred šolo, kjer vas bo sprejela ravnateljica z 
učiteljicami. Krajša prireditev ob sprejemu prvošolcev bo potekala v šolski 
telovadnici.  

 
 Učenci od 2. – 9. razreda imajo 1. šolsko uro srečanje z razrednikom (uro oddelčne 

skupnosti), kjer jim razrednik posreduje osnovne informacije ob začetku šolskega 
leta. Po tej uri bo potekal pouk po urniku, ki bo v teh dneh objavljen na šolski spletni 
strani. 
 

 Učenci 8. a odhajajo v prvem tednu v šolo v naravi. Zbor učencev bo ob 8.15 v avli. 
Odhod avtobusa bo ob 8.30. 

 
 

Prvi šolski dan bomo organizirali tudi: 
  VARSTVO VOZAČEV: od 7.20 v avli,  

 
  ŠOLSKO PREHRANO:  
- malica: prvi šolski dan bo organizirana za vse učence, katere ste starši že prijavili (v 

juniju), 
 

- kosilo za učence od 2. do 9. r, ki so že prijavljeni, 
 

- popoldanska malica v OPB za učence od 2. – 5. r, ki so nanjo že prijavljeni. 
 

 DELO V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA:  
- za prijavljene učence od 2. - 5. r: po končanem pouku do 16.30.  
 
 AVTOBUSNI PREVOZ:  
- 1. šolski dan se vsi učenci vozači pripeljete za 1. šolsko uro (7.40 iz Zavrha), saj predur 

ta dan ne bo. 
- odhod avtobusa iz šole: 1. vožnja 13.10, 2. vožnja 14.40. 
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RAZPORED ODDELKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 
 

razred številka učilnice razrednik                

   drugi učitelj v 1. r 

1. a  64 Ani Zdešar Simona Bahor 

1. b  65 Saša Milohnoja Janja Bergant 

2. a  67 Anja Mohorič 

2. b  66 Darja Rovšek  

3. a  53 Lucija Jekovec  

3. b  2 Karmen Rebolj  

4. a  29 Tamara Jenko  

4. b  1 Nevenka Štibernik  

5. a  54 Špela Verbič Trunk  

5. b  5 Janja Bitenc   

6. a  28 Janez Sečnik  

6. b  19 Tadeja Klun Lenarčič 

7. a  26 Marko Mrhar 

8. a  6 Urška Wertl  

9. a  18 Irena Fabek 

9. b 25 Jasna Brnot 

 
Vse šolarje in njihove starše prosim, da poskrbite za varnost na poti v šolo, strpnost in 

upoštevanje prometnih predpisov pri vožnji ter pri prihajanju v šolo in zapuščanju le te. 

Od doma se odpravite pravi čas in če je le mogoče peš, da ne bo nepotrebne gneče ob šoli 

pred samim začetkom pouka.  

Dragi otroci, ne pozabite na šolske torbe, v katerih naj bodo šolske potrebščine in šolski 

copati . 

 

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta in vse dobro tudi v prihodnje! 
 

           Damijana Božič – Močnik, prof. 
                v. d. ravnateljica 


