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ORGANIZACIJA DELA OB ODPRTJU ŠOL ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA 
 
PRIHOD V ŠOLO 
 

1. Učenci vstopajo v šolo pri določenem vhodu: 
 

 1. razred vhod 1 (avla pri športni dvorani) 

 2. razred vhod 3 od 7. 30 do 8. 15 (vhod iz zadnje strani šole, ki je bil do sedaj namenjen skupinam vrtca) 

 3. razred vhod 3 od 7. 30 do 8. 15 (vhod iz zadnje strani šole, ki je bil do sedaj namenjen skupinam vrtca) 

Učenci 2. in 3. razredov, ki prihajajo v šolo pred 7. 30, uporabijo vhod 1 (avla pri športni dvorani).  
 

2. Starši ne vstopajo v šolo.  
3. Pri vhodu bodo učence pričakali učitelji in jih pospremili oziroma usmerili do  učilnice.  
4. Učenci se preobujejo v copate v svoji garderobi. 
5. Prvi šolski dan prinesejo učenci v šolo vse šolske potrebščine. Šolske potrebščine in šolski copati ostajajo v 

šoli.  
6. Ob prihodu učenca v šolo s seboj prinesete (v kolikor je že niste oddali razredniku) podpisano Izjavo 

staršev pred vstopom otroka v OŠ RAČE ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. Tiskane 
izjave boste lahko izjemoma podpisali tudi pred oddajo učenca pred vhodom v šolo. Brez te izjave učenca 
ne smemo sprejeti. 

 
ODHODI DOMOV 
 

 Učenci odhajajo iz šole domov ob urah kot je zapisano ob prijavi. Vsako spremembo je potrebno takoj javiti 
razredniku. 

 Učenci, ki odhajajo domov SAMI, uporabijo isti vhod kot ob prihodu v šolo.  

 Starši, ki prihajate po otroke, najavite odhod otroka domov informatorju pri vhodu 1 in otroka počakate pred 
vhodom 1. 

 
ŠOLSKI AVTOBUS 
 
Vozni red velja od 18. 5. do 22. 5. Od 25. 5. dalje bo vozni red po potrebi prilagojen (prihod devetošolcev). 
Glede na priporočila NIJZ bi naj učenci na šolskem avtobusu nosili maske. Sedeti morajo na določenih sedežih. 
Vozni red je prilagojen glede na prijave, ki ste jih oddali starši: 
 

RELACIJA 
OKVIRNI ČAS ODHODA 

PON - PET 

                                              PREVOZI UČENCEV V ŠOLO 

KROŽNA VOŽNJA 

Cesta na Ješenco (Shell) – Ulica Bratov Turjakov – OŠ Rače 

Zg. Gorica - Sp. Gorica - Podova - Brezula -  Sp. Rače (Ptujska cesta) - Agrarna - Rače 

šola  

7. 30 (odhod iz Ješence) 

7. 45 (odhod iz Gorice) 

8. 00 (odhod iz 

Agrarne) 

                                             PREVOZI UČENCEV DOMOV - smer 

Ješenca - Agrarna - Zg. Gorica   

Rače šola -  Cesta na Ješenco (Shell) -  OŠ Rače - Agrarna - Sp. Rače (Ptujska cesta) – 

Brezula - Podova - Sp. Gorica - Zg. Gorica 

12. 15  

 
POUK traja od 8. 20 do 12. 00 po prilagojenem urniku.  Učenci so v okviru razredov razdeljeni v tri skupine glede na 
prihod v šolo in odhod iz šole. S tem v največji možni meri sledimo Higienskim priporočilom za izvajanje pouka 
(NIJZ). 
 
KOSILO je po pouku.  
 
          Ravnatelj in učitelji OŠ RAČE 
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