
POMOČ IN INFORMACIJE – PONOVNO NAZAJ V ŠOLO 
 

A.VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ŠOLI 
Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole naj se v skladu s priporočili NIJZ udeležujejo le 
zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in 
podaljšano bivanje. 
 
Ob ponovnem odprtju šol se je treba zavedati, da je virus še vedno med nami in da vsaka 
neprevidnost povzroči njegovo ponovno širjenje in tveganje za naslednji val obolevnosti 
prebivalstva. 
 

B. PRI PONOVNI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA BOMO UPOŠTEVALI: 
 
1. Protokol prihodov in odhodov v/iz šolskih prostorov v skladu s priporočili zdravstvene 
stroke (npr. prihod v šolo, odhodi v jedilnico, telovadnico, knjižnico, na WC…). Učenke/učenci 
naj uporabljajo maske ves čas razen, ko so v učilnici samo s sošolci. Prosimo vas, da vaše 
otroke spodbudite na obvezno uporabo mask v prostorih šole in na zunanjih površinah. 
 
2. Izvajanje pouka bo potekalo v matičnih oddelkih, če pa bo možno pa ga bomo izvajali v 
manjših učnih skupinah. Z vzdrževanjem stalne skupine učenk/učencev v mehurčku 
zmanjšujemo število stikov in preprečujemo širjenje okužbe. 
 
3. V učilnici in jedilnici naj učenke/učenci sedijo na razdalji vsaj 1.5 m, da s tem 
preprečujemo kapljični prenos okužbe. 
 
4. Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole bomo v 
času uporabe redno zračili. Učenkam/učencem in zaposlenim priporočamo, da imajo s seboj 
dodatna oblačila. 
 
5. Dejavnosti izven pouka, ki bi vključevale združevanje učenk/učencev (interesne 
dejavnosti, izvenšolske dejavnosti), ne bomo načrtovali. 
 
6. Neobvezne izbirne predmete (NIP) bomo izvajali samo v primeru, ko lahko učenke/učenci 
ostanejo v svojih matičnih oddelkih.  
 
7. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bomo načeloma izvajali le znotraj matičnega 
oddelka ali skupine. Šola bomo organizirali šolsko prehrano za učenke/učence, ki obiskujejo 
pouk v prostorih šole, in zagotavlja topli obrok za vse učenke/učence od 4. do vključno 9. 
razreda. 
 
8. Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in 
ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.  
 
9. Dneve dejavnosti bomo izvajali na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z 
upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil. 
 
10. Organi šole (učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet 
šole…) svoje delo praviloma opravljajo na daljavo. Sestajanje v živo je do nadaljnjega 
odsvetovano. 
 
 
 



11. Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, 
izvajajo tudi mobilne učiteljice in učitelji za dodatno strokovno pomoč, vendar ob doslednem 
izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov. Kjer bo možno, bo dodatna strokovna 
pomoč še vedno potekala na daljavo. 
 
12. O odsotnosti učenk, učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča 
pediater. Učenke in učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v 
prostorih šole, bodo strokovni delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih informirali z 
obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredovali tudi pisna gradiva, ki so 
jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostali učenci. Poleg tega bodo s temi 
učenkami in učenci strokovni delavci tedensko izvedli tudi več govorilnih ur na daljavo, kjer jim 
bodo poleg motiviranja za šolsko delo podali še razlago učne snovi in odgovorili tudi na 
morebitna vprašanja. 
 
13. Prevozi učencev. Za varen prihod in odhod iz šole, če je to mogoče, v čim večji meri 
poskrbite tudi starši. Šolski prevozi se bodo izvajali na način, ko so potniki v kombiju/avtobusu 
na sedežih v cikcak razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok. 
 
Povzeto po okrožnici Ministrstva za znanost izobraževanje in šport z dne 26. 11. 2020. 
 
Rafko Lah, ravnatelj 
 


