
ORGANIZACIJA POUKA NA OŠ NOVE FUŽINE v času prenavljanja in 

nadgradnje šole (September - november 2020) 

 

Kot se predvideva, gredo osnovnošolci 1. septembra 2020 k pouku v šolo.  

Upošteva se navodila in smernice NIJZ-ja in Ministrstva  RS za šolstvo in šport. 

 

 Urnik bo sestavljen tako, da bodo imeli čenci največ 5 ur dnevno.  

(Podroben čas po urah pouka bo posredovan v  ponedeljek, 24.8.2020.) 

 

Za naše učence bo pouk potekal na treh lokacijah: 

1. Stavba bivše podružnice OŠ Črnuče-Dragomelj, Zajčeva 34,  

ŠENTJAKOB .... 1.r / 2 oddelka 

Pričetek pouka ob 8.20. 

Organizirano bo jutranje in popoldansko varstvo. 

Uporaba copat obvezna. 

 

2. KAMPUS, Pivovarniška 6, Ljubljana (za tovarno UNION, nasproti parka Tivoli)  

2. - 6.r / 13  oddelkov 

Pričetek pouka  ob 8:20 

Organizirano bo jutranje  in popoldansko varstvo. 

Ni uporabe copat, razen dogovora učitelja za predmet šport, kjer je obvezna športna obutev. 

 

3. Stavba Srednješolskega centra, AŠKERČEVA 1, Ljubljana 

7. - 9.r / 6 oddelkov 

Pričetek pouka  ob 8:15 

Ni uporabe copat, razen dogovora učitelja za predmet šport, kjer je obvezna športna obutev. 

 

 

Za vse učence je organiziran avtobusni  prevoz iz Fužin na lokacije in nazaj. (LPP) 

 

 Avtobusi bodo  označeni in so razdeljeni po razredih. Učenci bodo imeli na avtobusih učitelje 

spremljevalce. 



(podroben urnik prevozov bo posredovan v ponedeljek, 24.8.2020). 

Vse starše pozivamo, naj  učenci ne zamujajo! Pričakujemo, da bo nekaj začetnih težav, ki jih 

bomo nekaj dni  tolerirali. Predvsem starejši učenci naj prevzemajo odgovornost, mlajše pa 

naj starši spodbujajo. 

V primeru, da učenec zamudi  “svoj” avtobus, ne bo mogel na drugega, zato bo ostal doma, 

oz. ga lahko pripeljejo starši. Vsako zamudo bo potrebno javiti  tajnici na šolski mobilni 

telefon  (031/393-577),  predvsem zaradi evidenc, ki se bodo vodile. 

Na avtobusih bodo morali učenci obvezno nositi maske. Če je učenec ne bo imel, ne bo mogel 

na avtobus. Prva dneva naj maske priskrbijo starši, vse nadaljne dni bo  maske preskrbela šola 

(1 maska na učenca na dan). 

 

Vstopne postaje: 

1.r ________   Končna postaja  LPP linije 20 

2. - 6.r _____   Preglov trg MLEKOMAT 

7. – 9.r _____  Preglov trg MERKATOR 

 

Za vse učence je na vseh lokacijah organizirana PREHRANA: malice (M), kosilo (K). 

Kuhajo: 

1.r    M + K  OŠ Martin Krpan, Ljubljana 

2. - 6.r   M …. OŠ Martin Krpan, K …. šola Janeza Levca, Ljubljana 

7. – 9.r  M + K Center strednji šol, Ljubljana 

 

Način sodelovanja s starši: 

Starši naj v prostore, kjer se izvaja pouk ne vstopajo. 

Oblike sodelovanja prilagodimo:  po e-mail pošti, telefonu in video prenosih. 

. 

Skupaj bomo zmogli! 

 

Pripravila: Damjana Korošec, ravnateljica 

 

 

 

 


