
 

 
 

 

Datum: 28. 8. 2020 
 
OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2020/21 
 
Spoštovani učenci in cenjeni starši, 
 
preteklo šolsko leto je bilo za vas in nas res posebno. Z veliko pridobljenega znanja, veščin in 
pozitivne naravnanosti smo ga tudi zelo uspešno zaključili. V bližajoče šolsko leto bomo vstopili 
pogumnejši in močnejši. Tudi tokrat bomo dokazali, da znamo upoštevati vse priporočene 
varnostne ukrepe, ki jih lahko preberete oz. jih obnovite s pomočjo gradiva: 
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 
 
V šolo pridete izključno zdravi učenci. Zaradi menjavanja učilnic in gibanja po hodnikih je 
uporaba  mask v šoli obvezna za učence od 6. do 9. razreda. 
 
NJIZ je v petek, 28. 8. 2020, v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil NOVA 
priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in razloge za uvedbo dodatnih 
ukrepov. V priporočilo je vključeno za nas pomembno priporočilo glede uporabe mask za 
učence v skupnih prostorih v šolah, k čemur nas zavezuje dokument Vzgoja in izobraževanje v 
Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19.  
Priporočila opredeljujejo, da je za otroke od 6. leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje 
mask v prostorih izven učilnice. Podrobnosti si lahko preberete na povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2  
 
Učenci bodo maske prejeli od razrednikov prvi šolski dan, zjutraj pred vstopom v šolske 
prostore.  
 
V torek, 1. septembra 2020, vas učitelji že nestrpno pričakujemo v šolskih klopeh.  
 
- ob 7.15 učenci 2.-5. razreda: ploščad pred šolo 
 
- ob 7.30 učenci 6.-9. razreda: 6. in 7. razred na ploščadi pred šolo, 8. in 9. razred pa na igrišču 
pri pošti. (Opomba: 6. in 7. razred pridete že 1. uro vsi!) 
 
- ob 14.00 učenci in starši 1. razreda: ploščad  pred šolo.  
 

oddelek razrednik Številka matične učilnice 

1. a Fekonja Hamler Andreja 23 

1. b Lazar Romana 24 

2. a Kolbl Renata 19 

2. b Klemenčič Nada 4 

3. a Celec Simona 18 

3. b Prelog Sandra 21 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2


 

 

4. a Mohor Lidija 3 

5. a Žnidarič Žitek Valerija 51 

5. b Lepoša Lidija 47 

6. a Sporn Renata 35 - tehnika 

7. a Belec Simon 49 - zgodovina 

7. b Žerjal Gabrijela 56 - nemščina 

8. a Grosman Jana 53 - slovenščina 

8. b Šiplič Zdenka 54 - slovenščina 

9. a Karnet Mojca 38 - matematika 

 
Po prihodu v šolo boste usmerjeni v svoje matične učilnice.  
 
Za prvi šolski dan potrebujete šolske potrebščine v skladu z urnikom, ki ga najdete na spletni 
strani šole in spletni učilnici razreda. Učbenike boste prejeli v šoli prvi šolski dan.   
 
Za vse učence bo pripravljena malica, kosilo pa za prijavljene učence. 
Starše vljudno naprošamo, da nam za svoje otroke posredujete zdravniško indicirane diete. Če 
zaradi izrednih razmer, od zdravnika predpisanih diet ne morete poslati, Vas lepo prosimo, da 
nas o tem obvestite na elektronski naslov : milena.mencigar@os-radenci.si 
 
 
Naj bodo zadnji počitniški dnevi doživeti in brezskrbni. 
 
 
        Simona Grosman, ravnateljica 
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