URNIK PREVOZOV OŠ KOLEZIJA - enota Splitska ulica od 19.10.2020
( ZA ŠOLSKI MODEL C )
Ker je v avtobusu težko zagotoviti konstanten nadzor 1,5 metra razdalje med
učenci, morajo vsi imeti na avtobusu zaščitne maske ali drugo obrazno zaščito, ki
pokrije usta in nos. Vstopa se pri zadnjih vratih, kjer naj si pred vstopom razkužijo
roke.
POSTAJA
postaja BODO
postaja AZIL
postaja VULKANIZER
postaja SUROVINA 2 (v smeri
proti šoli)
postja C2C- Cesta dveh cesarjev
POSTAJA
postaja BONIFACIJA
postaja BONIFACIJA NA KONCU
postaja TIBILISIJSKA

VSI DNEVI V TEDNU
za preduro
za začetek pouka
07:10
07:40
07:10
07:40
07:05
07:35
07:10

07:40

07:05
07:35
VSI DNEVI V TEDNU
za preduro
za začetek pouka
07:15
07:55
07:17
07:20

07:55

VOŽNJE IZ ŠOLE POPOLDAN
URA ODHODA
13:25
14:10
15:00-15:05
15:45

KONEC ŠOLSKE URE
5. šolska ura konec ob 12:55 + kosilo
6. šolska ura konec ob 13:45 + kosilo
samo za OPB - oddelek podaljšanega bivanja in tiste učence, ki imajo po
urniku 7. šolsko uro ( ura je prestavljena zaradi del na Cesti dveh cesarjev
in posledično zastojev na okoliških cestah )
samo kadar so obvezni izbirni predmeti po urniku 8. šolsko uro

V urniku so navedene ure odhodov avtobusov in kombija. Učenci naj bodo na postajah nekaj minut pred
urami odhodov. Prosimo, da otrokom naročite kako se obnašati v vozilih zaradi njihove varnosti (da se po
vozilih ne skače in ne hodi, da se ne pije in ne je hrano, da se ne uničuje namerno vozila- predvsem pisanje
po sedežih in trganje zaves). Otroci naj se tudi pripnejo z varnostnimi pasovi in ostanejo pripeti do prihoda
na cilj. Vozniki tudi sami večkrat dnevno opozarjamo na pripenjanje z varnostnimi pasovi, vendar pa med
vožnjo fizično ne moremo kontrolirati ali so otroci pripeti z varnostnimi pasovi ali so se odpeli. Hvala za
razumevanje in vsem želimo srečno in varno vožnjo.

