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OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOL. LETA  2019/20 
 

1. Pouk na Osnovni šoli Dob in Podružnični šoli Krtina se prične v 
 
                                    ponedeljek, 2. septembra 2019, ob 8.20 uri. 
 
2. Za starše in učence prvih razredov bomo pripravili sprejem in prvo srečanje s šolo in razredničarkami: 

- na Podružnični šoli Krtina ob 9.30, učilnici 1.k razreda.  
- na Osnovni šoli Dob ob 10.00 v šolski telovadnici. 
 

3. Zaradi varovanja osebnih podatkov seznama otrok ne objavljamo. 
 Od 26. 8. 2019 dalje med 8. in 10. uro, lahko starši pokličejo v tajništvo šole na telefon 01 724 01 80. 

 
4. Šola bo do 8.10 zaklenjena.  Vsi učenci od 2. do 6. razreda počakajo na učitelja razrednika pred šolo in 

nato skupaj odidejo do garderob oz. učilnic. Učenci od 7. do 9. razreda se preobujejo in odidejo do 
svojega matičnega razreda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Prvi dan pouka bodo imeli učenci od 2. do 5. razreda 5 ur pouka. Z delom  zaključijo ob 12.55. Podaljšano 
bivanje je organizirano do 16.30. 

       Učenci od 6. do 9. razreda imajo spremenjeni le prvi 2  uri pouka v razredno uro, vse ostalo pa          
       poteka po rednem urniku. 

              Učenci naj prinesejo s seboj  vse potrebno za pouk, pisalni pribor in šolske copate. 
 
6. Prvi šolski dan so organizirani obroki: malica, kosilo in popoldanska malica. 

 
7.   Urnike za prvi šolski dan od 1. do 9. razreda lahko najdete na spletni strani naše šole. Aktivni bodo od 
30.8.2019 naprej. 
 
8. Starši pogovorite se s svojimi otroki o varni poti do šole.  
 
8.1. ŠOLSKI PREVOZI 

 
Vozni red avtobusa za prvi šolski dan je enak voznemu redu v šolskem letu 2019/20. Prvi šolski dan 
odpadeta prva dva jutranja prevoza, saj se vsem učencem pouk začne ob 8.20. 
Vozni red je objavljen na spletni strani šole. 

 

 Razrednik in matična učilnica 

6.a Tina Lanišek v likovni učilnici 

6.b Karmen Uranič v učilnici gospodinjstva 

6.c Lana Klopčič v učilnici matematike 

7.a Anja Rajh v  učilnici geo-nem 

7.b Blanka Kren v  učilnici mat-tit 

7.c Sonja N. Vedenik v  učilnici  kemije 

8.a Nataša Kragelj v učilnici slo 1 

8.b Katja Satler v  učilnici TJA 

9.a Karmen Banko v  učilnici za glasbo 

9.b Kalšek Šumah Barbara  v učilnici zgo- tja 
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Vodstvo šole 


