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Datum: 31. 8. 2022 
 
Drage učenke in učenci, spoštovani starši, 
 
veselimo se, da se jutri, 1. 9. 2022, ponovno srečamo v šoli. Da pa bo vse potekalo brez 
težav, vam v nadaljevanju posredujem nekaj informacij. 
 

- Delovni čas šole ostaja nespremenjen od 6.00 do 15.40. Za vse učence poteka 
jutranje varstvo od 6.50 dalje in sicer za učence razredne stopnje v jedilnici (2. in 5. 
razred), v matičnih učilnicah (3. in 4. razred ter celotno predmetno stopnjo). Za 
prvošolce je jutranje varstvo od 6. ure dalje v matični učilnici. V kolikor kdo od mlajših 
učencev potrebuje varstvo pred 6.50 to pisno sporočite na moj e-naslov.  
 

- Čas pouka ostaja nespremenjen.  
 

- Prevozi avtobusa ostajajo nespremenjeni. Nekoliko se je spremenil vozni red kombija 
v jutranjem času. O tem boste starši teh otrok tekom dneva obveščeni s strani 
pedagoginje.  
 

- Danes tekom dneva boste vsi starši prejeli kode s strani e-asistenta za potrditev 
pravilnosti kontaktnih podatkov, ki jih imamo vnesene v naš sistem obveščanja. Pri tej 
potrditvi se vam bo pojavila možnost nakupa paketa s strani E-asistenta. Prosim vas, 
da te možnosti ne izberete, saj naš sistem ne dovoljuje uporabe le tega. Izberite 
možnost MINIMALNA KOMUNIKACIJA S ŠOLO, ki je za vas starše brezplačna. Po 
prijavnem postopku boste imeli možnost dostopati do storitev E-asistenta, kjer bo od 
1.9. dalje možna tudi odjava prehrane.  
 

- Odjava prehrane/lahko tudi prijava kosila – samo preko spletne aplikacije E-asistent 
najkasneje do 9. ure zjutraj.  
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- Podaljšano bivanje oz. razširjen program bo potekal tako kot v preteklem letu. Šola 
bo odprta od 14.30 dalje. Do te ure je prevzem otroka mogoč le s klicem na 
telefonsko številko. Prosim, da pri klicu poveste svoje ime in ime in priimek otroka, ki 
ga zunaj čakate pred vrati stare šole. Novost je, da bodo telefonske številke stalne 
glede na skupino. Od 14.30 dalje otroka lahko prevzamete v učilnici – vse skupine 
bodo v stavbi stare šole.  
 
 
Drage učenke in učenci, spoštovani starši, vsi skupaj bomo potrebovali nekaj časa, da 
se ponovno vrnemo v našo vsakodnevno rutino. Prosim vas za strpnost in pomoč, da 
bo ta čas ponovnega snidenja vesel in prijeten. Bodite tudi pozorni na varnost v 
cestnem prometu.  
 
 
Za vse dodatne informacije sem vam na voljo preko e-pošte nina.pirc@os-raka.si ter 
na telefonski številki 041/590 479. 
 
 
Prijazen pozdrav. 
 
       Nina Pirc, ravnateljica 
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