
                                                                                                               

 

e-pošta: os-trzin@guest.arnes.si, spletna stran: www.os-trzin.si 
 

Osnovna šola Trzin 
Mengeška c. 7/B, 1236 Trzin, Slovenija 

tel.: +386 1 235 06 50 

 

 

Datum: 21. 01. 2021 
 

Spoštovani starši učencev 1. triade! 

V torek, 26. 1. 2021, se k pouku v šolske prostore vračajo učenci od 1. – 3. 

r OŠ.  

Pripravili smo protokol dela z navodil NIJZ in MIZŠ, predvsem pa si želimo nasmejanih 

otrok in tudi mi bomo poskrbeli, da bodo iz šole domov prihajali veseli. 

 

Rada bi vas seznanila z naslednjimi informacijami: 

V  šolo prihajajo le zdravi učenci. Prosimo vas, da o vzroku izostanka učenca 

od pouka sproti obvestite razrednika.  
 

Vstop za starše v šolo ne bo možen. 
 

Jutranje varstvo bo organizirano po oddelkih, brez združevanj od 7.00 do 8.00. 

Učenci vstopajo skozi vhod 1. tirade, kjer jih pričaka dežurni učitelj. Učenci se bodo 
na pouk pripravili v matični učilnici, kjer bo ob 7.15 za učence, ki so nanj naročeni, 

tudi zajtrk.  
 

Prihod za ostale učence bo med 7.45 in 8.15, in sicer: 
- za prvošolce skozi vhod 1. triade, kjer se bodo pustili tudi svoja oblačila in obutev, 

- za drugošolce in tretješolce skozi garderobo 2. in 3. triade (drugošolci bodo imeli 
garderobo pred učilnicami 5. razreda; tretješolci bodo imeli garderobo v 2. in 3. triadi 

(garderobne omarice oz. na odprtem regalu).   
 

Otroci naj imajo s seboj šolsko torbo z vsemi potrebščinami, zvezki, rezervna oblačila, 
dodaten pulover/jopico (zaradi pogostejšega zračenja učilnic), športno opremo za 

izvajanje športa v telovadnici ter tudi svojo stekleničko za vodo. 
Otroci nosijo zaščitno masko v skupnih prostorih (garderoba, hodniki, sanitarije), v 

matični učilnici pa ne. 

Malica bo ob 9.55 v matičnih učilnicah. 
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Kosilo bo za prijavljene učence po razporedu glede na urnik oddelka (razviden iz E-
asistenta), torej po 4. ali po 5. uri. 

 
 

KOSILO PON TOR SRE ČET PET  

1.A 12.45 12.00 12.45 12.45 12.00 
v 
učilnici 

1.B 12.45 12.00 12.45 12.45 12.00 

v 

učilnici 

1.C 12.45 12.00 12.45 12.45 12.00 

v 

učilnici 

2.A 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45  
2.B 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00  
3.A 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15  
3.B 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30  

       

 zajtrk 7.15     

 malica 9.55     

 

pop. 
malica 14.15     

 

Podaljšano bivanje bo organizirano v matičnih učilnicah, brez združevanj, do 
15.20.  

 
Interesne dejavnosti NE bodo potekale. 

 
Popoldanska malica bo ob 14.15. 

 
Odhod domov: prosimo vas, da po otroka pridete pred garderobo 2. in 3. tirade, 

kjer bo dežurna oseba. Le-ta bo poklicala vašega otoka. Starši počakate zunaj.  
 

Vse morebitne spremembe naročil prehrane uredite v eAsistentu.  
  

Prevoz učencev s šolskim kombijem iz IC Trzin bomo organizirali glede na potrebe, 

zato vas prosim, da me kontaktirate, če vaš otrok le-ta prevoz potrebuje od torka 
dalje.  

 
Za morebitna vprašanja sem vam na voljo po telefonu (051 340 800) ali el. pošti.  

 
 
 

                                                                                                   Ravnateljica: 

          Matejka Chvatal 
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