
POUK OD 22. 2. DO 26. 2. 2021  
 

 Vzgojno-izobraževalno delo se bo za vse učence 1.–9. r. izvajalo v homogenih oddelkih 
oz. v normativno določenih oddelkih ali t. i. mehurčkih, ob upoštevanju vseh higienskih 
ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ.  

 Pouk, ki bo vključeval tudi higienske in varnostne ukrepe, prehrano (malica v razredih, 
kosilo po razporedu) in gibanje, bo potekal v skladu z urnikom (vsakodnevno 
spremljajte tudi morebitna nadomeščanja), potekal pa bo v matičnih učilnicah 
oddelkov. Le-te učenci ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo učitelji posameznih 
predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).  

  

1. A – X1                    1. B – X2 
                   2. A – X3 2. B – X4 

3. A – U4 3. B – U2 
4. A – U3 4. B – U1 
5. A – U5 5. B – glas. učil. 
6. A – BIO 6. B – MAT2 
7. A – NEM 7. B – TJA 

8. A – MAT1 8. B – SLO1 
9. A – SLO2 9. B – ZGO/GEO 

 
 Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole se po priporočilih NIJZ udeležujejo le 

zdravi učenci in zdravi zaposleni. Prosimo, da obvezno upoštevate, če je bila otroku 
odrejena karantena zaradi stika s kom, ki mu je bila potrjena okužba s COVID 19, in o  
tem obvestite šolo. V kolikor niste prepričani, se posvetujte z otrokovim izbranim ali 
dežurnim zdravnikom. 

 Učenci nosijo maske v vseh skupnih prostorih (vstop v šolo, hodniki, prihod v 
jedilnico, stranišča, knjižnico, odhod iz šole), medtem ko jih v matičnih učilnicah pri 
pouku nimajo.  

 Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Za učence 4. in 5. 
razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za 
tiste učence, ki to nujno potrebujejo. Šola bo za učence 4. in 5. 
razredov oblikovala heterogeno skupino podaljšanega bivanja, zato je uporaba 
zaščitnih mask tako za učence kot zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako 
oblikovane skupine.  

 Šport se izvaja brez mešanja učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj 
istega oddelka oz. mehurčka.  

 Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v 
matičnem oddelku. O načinu se bodo učenci dogovorili z učitelji, ki jih poučujejo. V 
primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za učence in 
učitelje obvezno. 

 Dnevi dejavnosti se bodo začasno izvajali na šoli v sklopu matičnega oddelka ali skupine 
z upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil. 

 Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in 
ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.  

 Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole bomo v 
času uporabe redno zračili vsako šolsko uro oz. odmor. Učencem priporočamo, da imajo 
s seboj dodatna oblačila. 



 Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih lahko šola izpelje v homogeni 
skupini oddelka. 

 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. 

 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. 

 TIT in GOS bomo izvajali v specializiranih učilnicah po urniku in v okviru matičnega 
razreda ob ukrepih NIJZ. 

 V šolo vstopajo samo učenci in zaposleni, starši in drugi izključno po predhodni 
najavi ter ob upoštevanju higienskih ukrepov. 

 Vstop učencev v šolo je mogoč po skupinah, in sicer učenci od 6. do 9. razreda vstopajo 
in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda, učenci od 3. do 5. razreda vstopajo skozi vrata 
pri kolesarnici (zadnji vhod), 1. in 2. razred pa skozi vrata prizidka. Vsaka vrata 
nadzoruje dežurni zaposleni šole. Ob 8.00 v šolo vstopajo učenci 3. in 6. razredov, ob 
8.05 učenci 4. in 7. razredov, ob 8.10 učenci 5. in 8. razredov in ob 8.15 učenci 9. 
razredov. Nadalje je šola zaklenjena od 8.20 do 12.00. 

 Vozačem je ob njihovem prihodu izjemoma dovoljen vstop samo skozi glavni vhod šole. 
Na pouk nato počakajo v svoji matični učilnici. 

 Šolski prevozi bodo potekali po jesenskem urniku, ki ga najdete na 
https://osbl.splet.arnes.si/solski-prevozi-2/.  

 Še naprej velja, da zaradi kontinuiranega dela v OPB učenci iz šole odhajajo le ob 
naslednjih urah v skladu z dogovorom: 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
in 16.00. Otroke počakate zunaj (1. in 2. r. na zadnjem parkirišču, ostali na sprednjem 
parkirišču). 

 Za varen prihod in odhod iz šole vas prosimo, da v čim večji meri poskrbite tudi starši 
sami. 

 Učenci se po pouku ne zadržujejo v okolici šole, ampak gredo domov. 
 

Vemo, da je ponovnega druženja med šolskimi zidovi vesela tudi večina učencev, hkrati 

pa se zavedamo, da je nekaj med njimi tudi takšnih, ki bodo zagotovo imeli stisko ob 

vračanju na »stare tirnice«, saj bo na novo šolsko rutino potrebno prilagajanje. V šoli 

bomo prvi teden namenili predvsem ponavljanju in utrjevanju znanja, medtem ko se bo 

nato postopoma začelo dogovorno ocenjevanje. V kolikor opazite pri svojem otroku strah, 

vam svetujemo, da se pogovorite z njim oz. poiščete pomoč pri razredniku, učiteljih, ki 

poučujejo vašega otroka, ali šolski svetovalni delavki.  

 

https://osbl.splet.arnes.si/solski-prevozi-2/

