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TEMELJNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE 
 

 Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do največ 15 učencev.  
 Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v 

istem prostoru.  
 Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.  
 Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale.  
 Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati 

pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela.  
 Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo (dokument je objavljen). 

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki 
izobraževanja na daljavo.  

 Šola v naravi in plavalni tečaj se do nadaljnjega ne izvaja.  
 Izvedba kolesarskega izpita se prenese na naslednje šolsko leto.  
 Aktualne informacije vam bomo sproti posredovali. 
  Vse podrobne informacije za posamezen razred boste starši dobili s strani učiteljev, ki 

bodo izvajali pouk in se vključevali v ostale dejavnosti (organizirano srečanje v živo na 
daljavo).  

 Tudi prehrana bo za vse vključene učence organizirana.  
  Za učence, ki iz zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih 

prostorih, bo izobraževanje izvedeno na daljavo.  
 Za vse učence od 4. do 8. razreda bo vzgojno-izobraževalno delo še naprej potekalo na 

daljavo do konca šolskega leta.  
 Za učence z učnimi težavami se bodo posamezni strokovni delavci dogovorili o 

morebitnem izvajanju dopolnilnega pouka v prostoru šole.  

 
Prilagamo še nekaj konkretnih napotkov za začetek dela v šoli, povzetih  iz 
priporočil NIJZ, ki smo jih dolžni upoštevati.   
 
Starši ste pred prihodom v šolo opredelili potrebo po JUV, OPB in prevozu (prijava). 
 
Pred prihodom v šolo ste starši šoli posredovali podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka 
(izjava). 
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Prihod v ŠOLO: 
 

Odhod iz ŠOLE: 
 

Priporočamo peš hojo, kolesarjenja za učence, 
ki imajo kolesarski izpit tudi individualni 
prevoz s strani staršev (brez združevanja 
učencev). 
 
Starši načeloma v prostore šole NE vstopate.  
 
Učenci 1. in 2. razreda vstopajo v šolo na 
vhodu v 1. triletje, učenci 3. razreda pa na 
glavnem vhodu, saj bo pouk potekal v učilnici 
4. razreda.  
 
Učenca bo pri vhodu sprejela učiteljica ali 
informatorka in ga pospremila do garderobe. 
Preobleče se in preobuje ter se odpravi v 
učilnico, ki bo določena.  Ob morebitnem 
vstopu v šolo si morate obvezno razkužiti 
roke. 
Otroka v šolo pripeljejo le člani istega 
gospodinjstva. Otroka naj pripelje ena oseba 
naenkrat. 
Tudi na parkirišču je potrebno vzdrževati in 
upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 m.  
 

Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli 
v izjavi. 
 
Po otroka pridete na zunanji strani učilnice – 
na terasi.  
 
Prevzem otroka opravite čim hitreje ter 
zapustite območje šole. 
Zadrževanje na igriščih šole ni dovoljeno, ker 
po priporočilih NIJZ ne smemo uporabljati 
skupnih igral. 
 

Potrebščine:  
 

Garderoba:  
 

Učenci v šolo  prinesejo šolske potrebščine, 
vodo v bidonu ali plastenki z imenom, 
dodatna oblačila (prostore bomo pogosto 
zračili), po potrebi tudi kapo in sredstvo za 
zaščito pred soncem (ker bo veliko dejavnosti 
potekalo zunaj). Starši bodite pozorni in 
dnevno preglejte telo otroka za zaščito pred 
klopi. 
 
V šolo ne smejo prinašati igrač in predmetov 
od doma. 
Strokovni delavci v šoli bodo izbirali igrače za 
igro, ki se lahko pogosto perejo in razkužujejo. 
 
 

Učenci 1. razreda bodo imeli garderobo pred 
knjižnico.  
Učenci 2. razreda bodo imeli garderobo tako, 
kot je bilo sedaj.  
Učenci 3. razreda bodo imeli garderobo na 
hodniku pri glavnem vhodu.  
Vsa oblačila mora otrok dnevno odnašati 
domov. 
 
Ob večjem številu učencev pred garderobo, 
učenci počakajo oz. upoštevajo  razdaljo 1,5m 
medsebojne razdalje. Učence bo spremljal 
učitelj ali javna delavka.   
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UČILNICA  SANITARIJE  
Vsak dan pred začetkom pouka se učilnice 
temeljito prezračijo.  
Vrata učilnice bodo odprta do začetka pouka, 
tako, da je čim manj dotikanja kljuke. Kljuke 
bodo redno obrisane z alkoholnim robčkom ali 
s papirnato krpo za enkratno uporabo ion 
razkužilom.  
V vsaki učilnici so:  

- umivalnik in milo, 
- razkužilo za roke, 
- dezinfekcijsko sredstvo, 
- papirnate brisačke, 
- koš za odpadke, 
- izobešen plakat s splošnimi 

higienskimi ukrepi.  
Pouk bo potekal v primerno velikih učilnicah, 
ki ves čas omogočajo doseganje zadostne 
medsebojne razdalje. (1,5 do 2 m).  
Vsakemu razredu oz. učni skupini je za čas 
trajanja epidemije COVID -19  dodeljena 
matična učilnica, v kateri bo zanje potekal 
pouk za vse predmete. Tekom epidemije 
COVID-19 bo učencem dodeljen sedežni red. 
Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov 
med seboj ne izmenjujejo in ne posojajo. 
Učitelj je ves čas prisoten v učilnici, za čas 
malice ga nadomesti  drugi strokovni delavce 
z upoštevanjem vseh varnostnih priporočil.   

Okna sanitarij so odprta (prilagoditev na 
vreme).  
Na vratih je napis, da v sanitarije vstopa le 1 
učenec/učenka.  
Vrata po možnosti učenci odparajo s 
komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate 
brisačke.  
V sanitarijah so vedno na voljo milo in 
papirnate brisače.  
Razredniki/učitelji učence seznanijo z ukrepi, 
ki se jih je potrebno držati v sanitarijah.  
Po uporabi sanitarij posameznega učenca bo 
izvedena dezinfekcija prostora.  

Uprava šole: 
 

Prehrana:  

Kar je možno, starši uredite po telefonu ali 
preko e-naslovov. V kolikor to ni mogoče, svoj 
prihod v šolo najavite po telefonu in vstopajte 
le v času uradnih ur. 

Učenci malico opravijo v učilnicah, kosilo v 
jedilnici.  
Storitve, kot so: odjava malice, naročilo kosila 
in izdaja potrdil o šolanju, je možno urediti v 
tajništvu po predhodni najavi po telefonu 02 
584 86 10. 

JUV /VARSTVO  OPB  

V jutranje varstvo in varstvo pripeljete učence 
v skladu s prijavo.  
Učence bo sprejel učitelj ter učenca usmeril v 
prostor, kjer bo potekalo delo v manjših 
skupinah.  
 

Podaljšano bivanje se bo izvajalo v skladu s 
prijavami. Delo bo potekalo v manjših 
skupinah.  
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Še nekaj informacij  
 

 
Za delo v skupinah bomo poskušali zagotoviti stalen strokovni kader, v kolikor ne pride do 
odsotnosti. 
Skupine se ne bodo združevale med seboj. 
Zaradi delitve 2. razreda v 2 skupini, bo delo potekalo prilagojeno: 1. in obe skupini 2. razreda 
učilnicah 1., 2. in 3. razreda, 3. razred v učilnici 4. razreda.  
Del pouka se bo izvajal tudi na prostem. Ves čas bo potrebno zagotavljati medsebojno razdaljo 
1,5 do 2m.   
Po navodilih NIJZ učencem rok ne razkužujemo. Učitelji bodo poskrbeli za pogosto umivanje 
rok z milom. 
Podajalniki razkužila so nameščena na več dostopnih mestih v šoli. Prav tako so na več vidnih 
mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.  
Strokovni delavci ob srečevanju s starši uporabljajo masko ali vzdržujejo razdaljo. 
Učitelj in učenci vzpostavljajo običajen fizični stik, ki bo po dolgotrajni odsotnosti iz šole še 
zlasti pomemben. 
V kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu pojavijo znaki okužbe s covid-19, je 
potrebno takoj obvestiti šolo. Šola obvesti NIJZ. 
 

PODAJANJE INFORMACIJ  
Pravila ravnanja v šoli v času razbremenitvenih  ukrepov epidemije COVID-19 (npr. glede 
lokacij/možnosti razkuževanja rok, glede prestopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih 
koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, vzdrževanja medsebojne razdalje pri tem, 
neposojanja stvari, o ravnanju v garderobi, o režimu pri uporabi sanitarij, glede prevzema 
malice in kosila…) bodo učencem predstavili razredniki.  
 

9. razred  
V skladu z najavo MIZŠ, se učenci 9. razreda v šolo vračajo v ponedeljek, 25. maja 2020.  
V skladu s priporočili NIJZ devetošolci v objektu, razen v matičnih učilnicah učne skupine, 
uporabljajo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela. Učitelji bodo učence 
seznanili s postopkom pravilne namestitve maske ter rokovanje z njimi.  
 

NASVETI ZA UMIVANJE ROK  
Nasvet za umivanje rok bo izobešen v vseh učilnicah, sanitarijah ter na šolskem monitorju. 
Razredniki in učitelji bodo učence seznanili s postopkom pravilnega umivanja rok.  
 
Infografika se nahaja na povezavi  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_splosna-javnost.pdf  

 

Starši načelom v šolsko zgradbo ne vstopate. Ob izrednih primerih vstopate kot zunanji 
obiskovalci in morate uporabiti masko. Ob vhodu je nastavljeno razkužilo, kjer si razkužite 
roke.  
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Ponovno opozarjamo, da v šolo sodi le ZDRAV OTROK.  
 

Hvala za vaše razumevanje in potrpežljivost in pomoč.  
 
Po svojih najboljših močeh se trudimo postaviti šolo v nove organizacijske okvire in srčno si 
želimo, da nam skupaj uspe.   
 

 

Ravnateljica: Mateja Leskovar Polanič s sodelavci  
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