
Učenke, učenci, spoštovani starši! 

Prenova šole se zaključuje. Opravili smo tehnični prevzem novih prostorov, zato bomo v naslednjem 

tednu pričeli s selitvijo. Zaradi lažje organizacije bo selitev v nove prostore šole potekala postopoma 

po naslednjem razporedu: 

 Vsi učenci, ki so do sedaj obiskovali pouk v prostorih GŠ ( 2. r., 4. a, 4. b), pričnejo s poukom v 

šoli v ponedeljek, 16. 11. 2015. Ravno tako jutranje varstvo, varstvo vozačev in PB. 

 Učenci, ki so bili nastanjeni v MC (3. r.), pričnejo s poukom v šoli v sredo, 18. 11. 2015. Ravno 

tako varstvo vozačev in PB. 

 V četrtek, 19. 11. 2015 bodo pričeli s poukom v šoli učenci, ki so bili v starem mestnem jedru 

Krškega (4. c, 4. č in vsi 5. r.). Tudi varstvo vozačev in PB. 

 Učenci 1. razredov bodo pričeli s poukom v šoli v ponedeljek, 23. 11. 2015. Ravno tako 

jutranje varstvo, varstvo vozačev in PB. 

PREHRANA 

Nova kuhinja bo pričela z obratovanjem takoj, ko bodo urejeni vsi pogoji. O datumu vas bomo 

pravočasno obvestili. Do takrat pa nadaljujemo z malico in s kuhanjem kosil za vrtec in učence prve 

triade. 

GOVORILNE URE, RODITELJSKI SESTANEK 

Govorilne ure bodo v četrtek, 19. 11. 2015 v prostorih šole. Starši prvošolcev boste imeli govorilne 

ure še na stari lokaciji. 

Starši učencev 4. razredov ste vabljeni na roditeljski sestanek, v četrtek, 19. 11. 2015, ki bo v zbornici 

šole ob 18. uri. Predstavili vam bomo ŠOLO TEKA NA SMUČEH, ki jo bomo izvedli v tem šolskem letu. 

VHOD V PROSTORE ŠOLE 

V tednu selitve vas prosimo, da v šolo vstopate skozi vhod na predmetni stopnji. 

 

Novi prostori šole so lepi, prijetni, igrivih barv in že komaj čakajo, da jih napolni otroška 

radovednost, ustvarjalnost, znanje, smeh, veselje … 

Hvala za vašo strpnost in razumevanje! 

                                                                                                                                 Vodstvo šole 


