
PRIPRAVA NA PONOVNO IZVEDBO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOLI ZA UČENCE 

od 1.-9. razreda  

Od 22.2.2021 

 

Vzgojno izobraževalno delo v šoli: 

 

1. Protokol prihodov in odhodov v/iz šolskih prostorov v skladu s priporočili zdravstvene stroke 

(je že izdelan in takšen kot v prvem valu epidemije). Prihodi, odhodi, razkuževanje, umivanje 

rok, odhodi v jedilnico, telovadnico, knjižnico, na WC, koridorji, talne označbe, smeri gibanja 

po hodnikih …) 

2. Učenke/učenci uporabljajo maske ves čas razen, ko so v matični učilnici. Obvezna uporabo 

mask v prostorih šole je tudi za starše in zunanje obiskovalce. 

3. Ministrstvo priporoča, da vsi učitelji in strokovni delavci pri neposrednem delu z učenci za 

svojo varnost in zaščito, vseskozi uporabljajo zaščitno masko (tudi v prvem triletju). 

4. Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih t.i. mehurčkih. Matične učilnice ostajajo iste kot v 

mesecu septembru, vidne označbe so na vratih učilnic. Prav tako bo ob začetku določen stalni 

sedežni red učencev, ki bo ves čas enak. Sedežni red  bo viden na tabli ali oglasni deski učilnice.  

5. Pouk v specializiranih učilnic se začasno ne izvaja. 

6. Pouk tujega jezika - angleščina in glasbene umetnosti v oddelkih od 1.-3. ponovno izvajata 

Olga Hrastnik in Tanja Bezgovšek. Prav tako poleg razrednikov od 4.-5. ter v oddelkih NIS-a 

učijo tudi drugi učitelji – po prvotnem urniku. V teh primerih je uporaba mask pri učiteljih, še 

toliko bolj pomembna in obvezna. 

7. Pouk v manjših učnih skupinah za učenke/učence od 4. do 9. razreda se začasno ne izvaja. 

Učitelji pouk skupaj načrtujejo in so organizacijsko razporejeni. Učitelj, ki v tem času pouka ne 

izvaja, lahko nudi pomoč otrokom, za katere na šoli ocenimo, da bi dodatno pomoč potrebovali 

oz. se po nalogu vodstva prerazporedi pri nadomeščanjih pri urah pouka, v oddelkih 

podaljšanega bivanja, VAV, JV,  spremstvo … – »ZAČASNA PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA 

ČASA«. 

8. Pouk v manjših učnih skupinah se bo izvajal samo v tistih oddelkih, kjer so v skupinah učenci 

istega oddelka – mehurčka.  

9. Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj 

istega oddelka oz. mehurčka. Skupin ni nujno oblikovati po spolu. Učitelj, ki v tem času pouka 

ne izvaja, lahko nudi pomoč otrokom, za katere na šoli ocenimo, da bi dodatno pomoč 

potrebovali oz. se razporedi pri nadomeščanjih pri urah pouka, v oddelkih podaljšanega 

bivanja, JV, spremstva … 

10. Zaradi zgoraj omenjenih sprememb je urnik v nekaterih razredih nekoliko spremenjen.  

11. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem 

oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za 

učenke/učence in učiteljice/učitelje obvezno. Po presoji in glede na število učencev, ki 

obiskujejo določen IP se lahko organizira izvajanje predmeta v šoli na način: npr. en teden za 

del skupine iz enega oddelka, drug oddelek dobi delo na daljavo, drug teden obratno; če je pri 

predmetu zelo malo število učencev, ga ob upoštevanju varnostne razdalje, uporabi mask 

učitelj lahko izvede v šoli. 

12. Dnevi dejavnosti se izvedejo na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z upoštevanjem 

higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil. 



13. Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije 

se do nadaljnjega ne izvajajo. 

14. Še vedno velja, da poseben poudarek namenjamo vzpodbujanju telesne dejavnosti in 

ohranjanju telesne zmogljivosti ter, da učenci izvajajo čim več gibalnih oz. športnih aktivnosti 

ob upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov (medosebna varnostna razdalja, zračenje 

prostora …).  

15. Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih lahko izpeljete v homogeni skupini oddelka. 

Npr: ID lahko načrtujte menjaje – en teden za en oddelek, drug teden za drug oddelek. 

16. Dodatno strokovno pomoč, ISP za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, 

izvajajo specialne pedagoginje in učitelji za DSP, vendar ob doslednem izvajanju vseh 

priporočenih zdravstvenih ukrepov. 

17. Organi šole (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet šole …) 

svoje delo praviloma opravljajo na daljavo. Sestajanje v živo je do nadaljnjega odsvetovano. 

Vpisi prvošolcev, individualni sestanki, posveti za vpis za devetošolce, ob doslednem izvajanju 

vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov izvajajo na šoli. Prav tako velja za starše učencev, ki 

imajo kakršne koli težave, ki jih bi bilo potrebno rešiti s pogovori, svetovanjem, vzg. 

ukrepanjem … 

18. Navodilom, smernicam in dejanski situaciji se bomo prilagajali sproti in po potrebi tudi kaj 

spremenili. Začeli bomo po prvotnih priporočilih s katerimi bomo lahko zagotavljali čim večjo 

varnost učencev in učiteljev. Če pa bi zaradi večjih odsotnosti prihajalo do kakršnih koli 

organizacijskih težav pa bomo sproti uvajali tudi potrebne spremembe.  

19. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del 

programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci. 

20. Uporaba telovadnice je nemotena in se izvaja po urniku z manjšimi organizacijskimi 

spremembami od 6 - 9. razreda.  

21. Učenci v začetku (vsaj še 1. teden) ne bodo uporabljali garderob. Uporabljajo jih lahko le 

učenci 1. razredov, ki imajo omarice v bližini razreda. 

 


