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 Ljubljana, 29. 8. 2019 
Spoštovani učenci in starši! 
 
Prvi šolski dan 
 
2. in 3. razred: 
Učenci 2. in 3. razreda se zberejo pri vhodu pri telovadnici, kjer jih bodo pričakale razredničarke in jih odpeljale v 
garderobo v prizidku in potem v učilnice. Prvi dan bo pouk za učence 2. in 3. razreda potekal od 8.30 do 12.05.  
Učenci ta dan potrebujejo le šolske copate, pisalo in zvezek. 
 
Za vse prijavljene učence bo od prvega dne organizirano jutranje varstvo (1.−3. razred) in podaljšano bivanje (1.−5. 
razred). 
Jutranje varstvo bo za prijavljene učence potekalo: 

 od 6.00 do 8.20 v učilnici 1. b razreda – v šolo vstopite pri telovadnici, otroka odpeljete do garderobe za 
učence 1. triletja v pritličju in po stopnišču v 1. nadstropje v učilnico P-1N02, kjer otroka predate učiteljici. 

Podaljšano bivanje bo za prijavljene učence potekalo: 
 od zaključka pouka do 16.15 

 
4.−9. razred 
Učenci od 4. do 9. razreda se ob 8.30 zberejo pred šolo, kjer jih bodo po pozdravu ravnateljice sprejeli razredniki in 
jih odpeljali v učilnice. Prvi dan bo pouk za učence od 4. do 9. razreda potekal od 8.30 do 12.05. 
Učenci ta dan potrebujejo le šolske copate, pisalo in zvezek. 
Podaljšano bivanje bo za prijavljene učence 4. in 5. razreda potekalo: 

 od zaključka pouka do 15.00  
 
Organizacija prehrane 
Za učence od 2. do 9. razreda bo prvi šolski dan organizirana dopoldanska malica, kosilo pa le za učence od 2. do 5. 
razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje.  
 
Učenci bodo imeli od torka, 3. 9. 2018, zagotovljene vse šolske obroke, na katere ste jih prijavili v mesecu maju 2019. 
Zajtrk za prijavljene učence bo ob 7.10, odmor za malico je po drugi šolski uri ob 10.05, kosilo od 12.30 do 14.15 
(odvisno od števila ur pouka).  
Več o šolski prehrani si boste lahko prebrali na spletni strani šole. 
Šolske obroke lahko odjavite vsak dan do 9.ure za naslednji dan (v skladu s Pravilnikom o šolski prehrani) na 
telefonsko številko 01 620 26 80 ali 051 440 734 ali na elektronski naslov tajnistvo@osvp.si. 
 
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01 620 26 80 ali 051 440 734.  
 
 
V pričakovanju prvega šolskega dne vas lepo pozdravljam. 

mag. Katja Arzenšek Konjajeva,  
ravnateljica 
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