
INFORMACIJE ZA STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV 

 

1. Informacije na šolski spletni strani: telefonske številke, e-naslov, hišni red, 

vozni red, seznami delovnih zvezkov in potrebščin, aktualna obvestila … 

Redno spremljati! 

Šolski e-naslov: info@ospodzemelj.si  

Tel.št. : 07/3691700 

 

2. Šoli sporočiti vse osnovne kontaktne podatke: naslov, telefonske številke in e-

naslove staršev. Takoj sporočiti morebitne spremembe!!  

 

3. Za 1. šolski dan v prvem razredu bodo prejeli vabilo. Starši pridejo 1. dan z 

otroki v šolo s torbami. Takrat bo povedano, kdo je razrednik in v katerem 

oddelku je otrok. Po skupnem uvodnem delu, bodo učenci šli s svojimi 

razredničarkami, starši pa na krajše predavanje za starše. Po predavanju 

gredo z otrokom domov. 

 

4. V šolo naj otrok prihaja vsaj 10 min pred začetkom pouka. 1. ura: 8.20, 

predura: 7.30. 

 

5. Jutranje varstvo: pričetek trenutno ob 6.30, možno tudi začeti ob 6.00. Starši 

čim prej javijo potrebo na šolski e-naslov. Prijaviti vsi, tudi če pride 15 min pred 

poukom ali pa občasno prej. 

 

6. Potek pouka: 1. razred ima vsak dan 4 ure pouka (MAT, SLJ, SPO, ŠPO, 

LUM, GUM) + 2 uri na teden neobveznega izbirnega predmeta angleščine 

(tisti, ki so ga izbrali).  

 

7. Prehrana: dopoldanska malica (za vse otroke), kosilo (za prijavljene otroke), 

popoldanska malica (za prijavljene otroke).  

 

8. Podaljšano bivanje poteka po pouku do 16.00 ure. Prijaviti vsi, tudi če bo 

občasno oz. bo v podaljšanem bivanju otrok čakal kombi. 

 

9. Šolske potrebščine: učbenike in delovne zvezke dobijo v šoli preko 

učbeniškega sklada brezplačno. Učbenike na koncu leta vrnejo 

nepoškodovane, delovne zvezke obdržijo. Izgubljen ali uničen učbenik je 

potrebno plačati oz. nadomestiti. Smatramo, da vsi vpisani učenci želijo prejeti 

učbenike in delovne zvezke iz sklada, če temu ni tako, naj starši izpolnijo 

izstopno izjavo (na spletni strani) in jo posredujejo šoli. 

 

Ostale šolske potrebščine: 

- torba naj bo primerna za to starost, s tršimi stranicami, odebeljenim 

hrbtnim delom, oblazinjenimi naramnicami … Paziti, da ni pretežka in da 

nima preveč predalov. 

- zvezki vrste ''Tako lahko''. 

- kvalitetni svinčniki in barvice – zelo pomembno, da se ne kar naprej lomijo 

in da pušča močno sled; če ni posebnih težav, ni potrebno, da so debeli. 

- kvalitetna radirka, šilček. 

- škatlica za malico, da odnese domov, kar mu ostane, plastenka za vodo. 

mailto:info@ospodzemelj.si


- šolski copati: ne drsalic!!! Zelo pomembno je, da ne drsijo. Spravljeni v 

posebni vrečki za copate. 

- športna oprema: kratke hlače, kratki rokavi – oboje bombažno!, lahko v 

šolskih copatih, vendar je priporočljivo, da imajo posebne športne copate 

za v telovadnico. Vse skupaj v vreči. 

- blazinice za sedenje na tleh. 

 

VSE POTREBŠČINE, VSA OBLAČILA IN RUTKE PODPISATI!!! Vsako 

barvico, vsak svinčnik, vsak flomaster, hlače, majico itd. posebej! 

 

Otroci ne prepoznajo svojih stvari in če jih kdo najde, potem ve komu vrniti. 

 

10. Učenci 1. in 2. razredov morajo na poti v šolo in iz šole OBVEZNO po zakonu 

nositi rumene rutke, ki jih boste dobili prvi šolski dan. Obvezno je tudi 

SPREMSTVO otroka do kombija in od kombija oz. do šole. 

 

11. Šolski kombi: prevoznik Integral. Čim prej sporočijo na šolski e-naslov, ali se 

bo njihov otrok vozil s kombijem redno ali občasno ali sploh ne in okvirno uro 

odhoda v šolo in domov, če že vedo. Javijo takoj, ko bodo vedeli, da se v 

avgustu sestavi vozni red. Vse spremembe kasneje javijo razredničarki. 

 

12. Zdravstvene posebnosti: obvezno pisno javiti razredničarki, dodati zdravniška 

potrdila, če so. Razredničarko seznaniti z vsemi posebnostmi otroka, ki bi ga 

lahko privedle v stisko ali celo v nevarno situacijo.  

 

13. VEŠČINE potrebne za vstop v šolo:  

 

- skrb za osebno higieno: samostojno umivanje rok, ust, zob, brisanje nosu, 

higiena na stranišču -  počistiti za sabo!!! 

- samostojno preoblačenje, tudi v športno opremo in nazaj. 

- samostojno pripravljanje stvari, zlaganje oblačil, vezanje čevljev. 

- samostojno pospravljanje za sabo in skrb za svoje stvari. 

 

učiteljice prvih razredov OŠ Podzemelj 

 

 


