
Spoštovani starši in učenci. 
 
Vse lepo hitro mine in tako se z 31. 8. 2020 zaključujejo poletne počitnice. S poukom v novem 
šolskem letu tudi na naši šoli pričnemo v torek, 1. 9. 2020. 
Glede na trenutne razmere in priporočila prihajajo v šolo le zdravi učenci. Pozorno preberite in 
upoštevajte prilogo (Obvestilo staršem pred pričetkov šolskega leta). 
 
Prvi šolski dan imajo učenci od 2. do 9. razreda pet šolskih ur. Nekaj časa bodo učenci z razredniki, 
s katerimi se bodo pogovorili o organizaciji pouka in higienskih priporočilih.  
Za prvi šolski dan učenci od 6. do 9. razreda prinesejo s seboj pripomočke za naslednje predmete: 
 

Razred Predmeti 

6. a matematika, naravoslovje 

6. b matematika, slovenščina 

6. c tehnika in tehnologija 

7. a šport, slovenščina 

7. b naravoslovje, šport 

7. c angleščina, slovenščina 

8. a geografija, fizika 

8. b likovna umetnost, biologija 

8. c glasbena umetnost, domovinska in državljanska kultura in etika 

9. a slovenščina, likovna umetnost 

9. b slovenščina, glasbena umetnost 

 
Delovne zvezke in potrebščine bodo učenci dnevno prinašali in odnašali domov. 
 
Razredniki učencev od 1. do 5. razreda bodo urnik predmetov sporočili po elektronski pošti. 
 
V šolskem letu bo v šoli organizirano jutranje varstvo za prvošolce, podaljšano bivanje za učence 1. 
do 5. razreda, za učence od 6. do 9. razreda pa varstvo vozačev. 
 
Organizirana bo prehrana: zajtrk za prvošolce, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica za 
učence vključene v podaljšano bivanje. Podrobnejše informacije o prijavi in odjavi so v priponki. 
 
Šolski avtobusi vozijo po urniku, ki je v priponki. V skladu z osnovnimi priporočili NIJZ, ki veljajo za 
šolske prevoze, je za učence in ostale potnike avtobusa obvezna uporaba zaščitnih mask. 
 
Učenci od 1. do 5. razreda na matični in podružničnih šolah vstopajo in izstopajo iz stavbe šole skozi 
glavni vhod. Pri tem upoštevajo ustrezno medosebno razdaljo in si na vhodu razkužijo roke.  
 
Učenci od 6. do 9. razreda vstopajo in izstopajo iz stavbe šole skozi zgornji vhod, pri tem upoštevajo 
ustrezno medosebno razdaljo in si na vhodu razkužijo roke.  
Učenci se v garderobah preobujejo in takoj odidejo v matično učilnico, kjer ob prisotnosti učitelja 
počakajo na pouk. 
 
Matične učilnice v Vipavi za učence od 6. do 9. razreda: 

ODDELEK UČILNICA 

6. a U16 

6. b U13 

6. c U14 

7. a U1 

7. b U2 



7. c  U3 

8. a U4 

8. b U6 

8. c U5 

9. a U11 

9. b U10 

 
V učilnici, kjer so navzoči učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask. 
 
Prihodi v šolo: 

- Podružnične šole Goče, Podnanos, Vrhpolje od 7.00 do 7.55. 
- Prvošolci matične šole od 6.30 do 7.55. 
- Učenci od 2. do 9. razreda matične šole od 7.00 do 7.55. 

 
V šolske stavbe prihajajo le zdravi učenci in zaposleni. 
 
Stavbe šol bodo od 8.00 do 11.45 zaklenjene. 
  
Odhodi iz šole: 
Za prevzem otroka starši pokličejo: 

- PŠ Goče: 051 220 853 
- PŠ Vrhpolje: 051 220 779 
- PŠ Podnanos: 051 220 818 
- Vipava od 8.00 do 11.30:     041 619 125 
- Za učence 1. in 2. razreda v PB starši pokličejo na 051 656 618. 
- Za učence 3. in 5. razreda v PB starši pokličejo na 031 617 993. 

 
Starši otroke prevzamejo pred glavnim vhodom v stavbo šole. 

 
Vsi se bomo potrudili, da bomo v šolskih prostorih dosledno upoštevali preventivne ukrepe NIJZ: 
ustrezno medosebno razdaljo, umivanje rok, higieno kašlja, čiščenje in razkuževanje prostorov, po 
potrebi uporaba zaščitnih mask. 
 

Lepo preživite še zadnje počitniške dni, v torek pa zdravi in polni pozitivne energije skupno 
zakorakamo v novo šolsko leto. 
 

Lep pozdrav. 
Mojca Pev, ravnateljica 
 


