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Zadeva: Obvestilo  o  začetku   pouka  v  šolskem  letu  2022/2023  na  
                podružnični šoli v Kortah OŠ Vojke Šmuc Izola 
 
 
 
 
Spoštovani starši, skrbniki, 
 
približuje se 1. šolski dan v šolskem letu 2022/2023, zato smo za vas pripravili informacije 
o organizaciji pouka. Vse otroke od 2. do 5. razreda z veseljem pričakujemo med nami, pri 
pouku, v četrtek, 1. 9. 2022, ob 8.00. Ob spremstvu otroka v šolo priporočamo, da 
avtomobil parkirate pred Zadružnim domom v Kortah in otroka pospremite do vhoda v 
šolo, kjer ga bo pričakala dežurna učiteljica. 
 
V bližini šole bodo poleg policistov tudi prostovoljci iz Društva upokojencev in Društva 
invalidov, ki bodo skrbeli za varen dostop otrok do šole. V ta namen prosimo starše, da 
svoje otroke ob spremstvu ponovno poučite o pravilih varne hoje v prometu.   
 
Pouk bo za vse učenke in učence od 2. do 5. razreda tega dne trajal do 12.25. Prvi šolski 
dan bo organizirano jutranje varstvo od 6.00. Po pouku bo za učenke in učence 
organizirano podaljšano bivanje z dežurstvom za nujne primere do 16.30. Prosimo, da 
ima vaš otrok v beležki zapisano do kdaj bo ostajal v podaljšanem bivanju in ali ga bo 
zapuščal v spremstvu oziroma sam. V začetku septembra  vam bomo ponovno posredovali 
obrazec, na katerem boste zabeležili čas po dnevih (glede na obveznosti), kdaj bo vaš otrok 
sam oziroma v spremstvu zapuščal podaljšano bivanje.  
 
Obroke šolske prehrane (zajtrk, malico, kosilo, popoldansko malico) učenke in učenci 
koristijo glede na prijave, ki ste jih oddali za šolsko leto 2022/23. V kolikor 1. šolski dan ne 
potrebujete obrokov, jih prosim, odjavite na 05 6421069 ali prehrana@osvsmuc.si do 
četrtka, 1. 9. 2022, do 8. ure. 
   
Prvi šolski dan bomo izvedli po spodaj zapisanem razporedu: 
 
● 1. razred: 

 

Oddelek Razrednik Strok. delavka Sprejem prvošolcev 

1. k Kristina Cencič Petra Mekiš ● ob 9.00 na podružnični šoli v Kortah, 
● ob 12.00 županov pozdrav prvošolčkom 

na terasi Srednje šole Izola. 

 
 



 

 

 
 

 

● 2., 3., 4. in 5. razred: 
 

Oddelek Razrednik 

2. k Maja Vargazon 

3. k Andrea Maršič 

4. k Andrea Maršič 

5. k  Barbara Makuc 

 
Protokol vstopanja v šolo 
● učenke in učenci počakajo pred vhodom v šolo, 
● razredničarke učenke in učence oddelka sprejmejo pred vhodom v šolo in jih 

pospremijo do matične učilnice. 
 
Učenke in učenci od 2. do 5. razreda na 1. šolski dan prinesejo v šolo: 

- šolsko torbo, 
- šolske copate, 
- peresnico in beležko, 
- šolske potrebščine po urniku (priloga). 

 
Prvi šolski dan (1. 9. 2022) bodo avtobusi za učenke in učence vozače vozili po običajnem 
voznem redu, ki je objavljen na spletni strani šole pod zavihkom starši/šolski avtobus. 
 
 

Hvala in lep pozdrav, 
 
 
                                                                                                              Anton Baloh, prof.  
                                                                                                                      ravnatelj 
                                                                                                 Osnovne šole Vojke Šmuc Izola 

 

 

 

PRILOGA: URNIK 1. ŠOLSKI DAN 

ODDELEK 1. URA 2. URA 3. URA 4. URA 5. URA 

2. K SPREJEM SPREJEM LUM LUM TJA 

3. K SPREJEM SPREJEM SPO SLJ SLJ 

4. K SPREJEM SPREJEM NIT NIT DRU 

5. K SPREJEM SPREJEM NIT SLJ ŠPO 
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