
Spoštovani starši 4. b!  

 

S prihodnjim tednom se začenja uvajanje v izvedbo del rekonstrukcije Osnovne šole Jurija Vege. 

Ker bo določen del stavbe osnovne šole postal gradbišče, vas obveščamo o spremembi pouka za vaše otroke, učence 
4. b razreda. 

Pripravili smo nadomestno učilnico za izvajanje pouka 4. b razreda v sejni sobi Občine Moravče, (prostor nad 
knjižnico).  

Nadomestna učilnica je prostorna in svetla in omogoča vse dejavnosti izvedbe pouka. Zagotovljene so sanitarije, 
projektor, tabla, ogrevanje, zagotovili bomo dostavo hrane.  

Za učence se nič ne spreminja glede prevoza v šolo. Še vedno se učenci po ustaljenem redu pripeljejo v šolo in 
vstopijo v šolo.  

Potem bodo vsak dan v spremstvu učiteljice ob 8.10 skupaj peš odšli do nove učilnice – sejne sobe Občine Moravče. 
Na novi lokaciji bodo ves čas s svojo učiteljico oz. učiteljico, ki bo nadomeščala pouk (v primeru bolniške in druge 
odsotnosti).  

Po končani uri po urniku se bodo skupaj z učiteljico vrnili pred šolo. Nekateri se bodo podali v podaljšano bivanje v 
svojo skupino, nekateri na prehrano, nekateri na prevoze in nekateri domov, tako kot vsak drug dan.  

Pri vključevanju v dejavnosti, prevozih na ekskurzije ipd. bodo tako kot vsi drugi učenci vključeni v izvedbo 
dejavnosti.  

Pri izvedbi športnih dejavnosti bodo vključeni v nadomestni urnik, tako kot celotna šola, saj bodo prostori 
telovadnice, galerije in zunanjega dvorišča zamenjani s prostori kulturnega doma, telovadnice vrtca in sprednjega 
dvorišča.  

Prostori so za covid razmere z novo lokacijo ustrezni, saj bomo z učenci lahko še lažje nadzirali mehurček enega 
razreda.    

 Starši boste prejeli še telefonsko številko mobitela učiteljice za morebitne izjemne dogodke (npr. predčasen prihod 
po učenca od pouka).  

Celoten pouk bodo učenci na novi lokaciji izpeljali prvič v sredo, 17. 11. 2021.  

V ponedeljek, 15. 11. 2021, in torek, 16. 11. 2021, bodo postopoma prehajali v novo učilnico, v njej izvedli 
posamezno uro, prostore spoznali, zato da se na novo situacijo privadijo.  

Spoštovani,  

upamo, da spremembo sprejemate razumevajoče. Učenci bodo vključeni v vse skupne dejavnosti šole in skupne 
dejavnosti 4. razredov. Z učenci smo si prostore že pogledali, da jih lažje pripravimo na prehod.  

Posebnosti, vezane na posameznega učenca, se boste starši dogovarjali z učiteljem.  

Sporočamo še, da je razredničarka Martina Končar na daljši bolniški odsotnosti. V prihodnjem tednu jo bo 
nadomeščala učiteljica Marjanca Pirc. Nanjo se obrnite za morebitna vprašanja ali sporočila: 
matrjanca.pirc@osmoravce.si 

 Lep pozdrav.  

Vodstvo zavoda 


