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Predlog poteka življenja 
in dela na OŠ Stročja vas v okviru sproščanja ukrepov  

Porotokol 2  

 
V četrtek, 28. 5. 2020 smo prejeli:  

-  okrožnico MIZŠ: Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah in programih za 
otroke s posebnimi potrebami do konca šolskega leta,  

- dokument ZRSŠ: PRIPOROČILA ZA PREHOD IZ IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO V IZOBRAŽEVANJE 
NA OSNOVNI ŠOLI  

- ter priporočila NIJZ: Nadaljnje sproščanje ukrepov na področju predšolskega varstva in šolstva,  

- HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE POUKA V OSNVNI ŠOLI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA 

SARS-CoV-2.  
Vsi ti dokumenti so za delo v javnih zavodih zavezujoči.  
 
V osnovne šole se v ponedeljek, 1. 6. 2020 vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020 pa 
tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela; izjema izbirni 
predmeti). Gre za 11 delovnih dni za učence 9. razreda in 18 delovnih dni za ostale učence.  
 
V šolo pridejo vsi učenci; starši predhodno podajo izjavo, da je otrok zdrav (priloga NIJZ).  
 

PRIHOD V ŠOLO  

Priporoča se prihod v šolo peš, s kolesom ali individualnim prevozom.  
 
Za vse, ki to potrebujejo, bo PREVOZ  organiziral prevoznik Simon Novak. Prevozi se bodo 
izvajali tako, kot so se pred izbruhom COVID-19.  
Ker trenutno še veljajo omejitve glede prevoza potnikov, bo izvajal prevoze v skladu s 
prilagoditvami (v kombiju s 15 sedeži se lahko pelje 5 otrok). Če bo otrok več, bo opravil več 
voženj v eno smer. Potrebe staršev bomo skušali zbrati.  
 
Kdor NE prihaja v šolo s šolskim prevozom, pride v šolo 5 - 10 minut pred začetkom pouka.  
V šolo hodijo zdravi otroci in odrasli.  
Starši v šolo ne vstopate.  
 
MASKE:  
Maske UČENCI: NIJZ PRIPOROČA uporabo maske. Gre za priporočilo v 1. sklopu odpiranja šol in 
vrtcev za mlade od 12. leta naprej.  Tokrat jo priporočajo, če ne moremo zagotoviti socialne 
distance. Učenci od 7. do 9. razreda imajo ob prihodu v šolo masko. Če je nimajo, jo vzamejo na 
mizi pri dežurnem učencu. Nosijo jo, ko hodijo po šoli. V učilnici, pri pouku, maska ni potrebna.  
 
Maske UČITELJI:  v šolo vstopajo z masko. Če le-te nimajo, jo vzamejo v jedilnici in si jo 
nadenejo. Pred tem si razkužijo roke – razkužilo je pripravljeno v jedilnici na mizi. Masko 
uporabljajo za hojo po hodnikih. Pri pouku masko uporablja vsak glede na svojo presojo. Ob 
bližnjem individualnem delu, ima učitelj masko nadeto.  
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V garderobi se učenci  preobujejo  in se zvrstijo po garderobi in hodniku (posedejo po klopcah 
na ustrezni razdalji) do pouka. Po prvem dnevu bomo videli, kaj to pomeni v praksi…   
Dežurni učitelj poskrbi za to, da se na hodniku in v garderobi ne povzroča gneča. Učence 
opozarja na razdaljo ter usmerja, da preberejo gradivo, ki se predvaja na monitorju pred 
jedilnico.   
S seboj prinesejo tudi dodaten kos oblačila – učilnice se bodo pogosto prezračevale.  
 

POUK 

 
Vzgojno-izobraževalno delo bo od 1. 6. 2020 za vse učence (od 1. do 9. razreda) potekalo v 
normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Še vedno pa bo treba izvajati 
splošne higienske ukrepe, ki jih je že in jih bo za novo situacijo še, pripravil NIJZ. Predmetni 
pouk v drugem in tretjem triletju se organizira v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne 
menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela; 
izjema izbirni predmeti).  
Razpored oddelkov in učilnic:  

1. do 5. r: matična učilnica;  
6. r: učilnica glasbe;  
7. r: učilnica naravoslovja;  
8. r: učilnica slovenščine;  
9. r: učilnica tujih jezikov.  

 
PODALJŠANO BIVANJE  
Z upoštevanjem priporočil NIJZ  ter rednim izvajanjem higienskih ukrepov, se izvaja tako kot do 
marca.  
 
JUTRANJE VARSTVO  
Začenja se ob 5.30 in se izvaja kot do izbruha CVOVID-19 v skladu s priporočili NIJZ.  
 
 

ODMORI 

 
Priporočilo je, da se odmori izvajajo z zamikom, da ne prihaja do mešanja skupin. Čeprav vemo, 
da je to zelo težko, se moramo potruditi in zagotoviti izvajanje priporočil NIJZ v največji možni 
meri.  
Dežurni učitelji so dežurni na hodniku tudi med 5 minutnim odmorom.  
 
PREHRANA:  
Vkolikor učenci ne bodo imeli 2. malice ali kosila, starši obrok odjavite v tajništvu šole (02 584 
86 10).  

1. malica poteka v matičnih učilnicah. Učitelji razdelijo malico.  
 

2. Kosilo bo potekalo v jedilnici, s časovnim zamikom. Če je možno, bi potekalo tako:  
- ob 12. uri učenci 1. triletja,  
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- ob 12.25 učenci 4. in 5. razreda,  
- ob 12.45 ostali. Če ne bo šlo vse skozi, bodo učenci tudi malo zamudili k uram, ki so po 

kosilu.  
Vmes čistilka očisti jedilnico. 
 
Učenci naj imajo s seboj plastenko oz. bidon z vodo  (označen z imenom).  
 
REKREATIVNI ODMOR:  
se bo izmenično izvajal.  
 
UPORABA TOALETNIH PROSTOROV  
Kot že navedeno, učenci uporabljajo toaletne prostore tudi med poukom oz. v odmoru, ki jim je 
dodeljen. Vstopata lahko le do 2 učenca.  
 
Čistilka skrbi za nenehno čiščenje prostorov ter površin, ki se jih pogosto dotikamo.   
 
 
       Ravnateljica: Mateja Leskovar Polanič  
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