B model izvajanja pouka v razmerah povezanih s covid 19 za šolsko leto 2020/2021

Osnovna šola Dobravlje
RAZRED/ODDELEK
POUK V UČILNICI

VHOD/IZHOD
GARDEROBA

SANITARIJE

ODMOR

JUTRANJE VARSTVO
PODALJŠANO BIVANJE

ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA in DELA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI V ČRNIČAH
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KOSILO

VARSTVO VOZAČEV
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JEDILNICA
skupina 1 – PB 1. skupina (torek, sreda)
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ČAS
12.10 – 12.30
12.35 – 12.55
13.00 – 13.20
13.25 – 13.45
12.30 – 13.35
Na nogometnem igrišču ob zgornjem golu (sever).
V primeru slabega vremena v telovadnici.

UČILNICA 2. RAZREDA (OB KUHINJI)
/
skupina 2 (ID, NIP, DOP, DOD)

