
 

 

 

 

 

 
Organizacija dela ob odprtju šol za učence od 1. do 3. razreda 

 
Učenci oddelka bodo razdeljeni v 2 skupini do 15 učencev. Pri razporejanju učencev v skupine se 
upošteva njihova vključenost v razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano bivanje) z namenom 
racionalizacije delovnega procesa na šoli. 
 
Učenci istega oddelka bodo razporejeni v učilnice v pritličju in 1. nadstropju šole. Učenci bodo vedno v 
isti učilnici. Učence bodo poučevali razredniki in drugi strokovni delavci šole. Razrednik in drugi učitelj v 
oddelku se izmenjujeta v obeh skupinah, razrednik bo torej vsak dan vsaj del programa izvedel v obeh 
skupinah.  
 
Učenci ne uporabljajo garderobnih omaric. Preobujejo in preoblečejo se v učilnici. V kolikor imajo copate 
doma, jih prinesejo v šolo, če jih imajo od marca v šoli, jih tam čakajo in jih bodo dobili (ne pozabite na 
ključ garderobne omarice).  

 
1. ORGANIZACIJA 1. DNE (18. 5. 2020) 

 
Učenci pridejo v šolo po spodaj naveden razporedu: 

- Učenci ki so vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo med 7.00 in 8.00.  
- Učenci 1. razreda pričnejo s poukom ob 8.00, v šolo pridejo skozi svoj vhod. 
- Učenci 2. razreda in 3. razreda pričnejo s poukom ob 8.30. Učenci 2. b in 2. c prihajajo v šolo 

skozi vhod za prvošolce (kot običajno), ostali učenci 2. razreda in učenci 3. razreda pa skozi 
garderobe (kot običajno). 

- Vstop v šolo skozi drsna vrata ne bo možen. 
 

Učenci gredo kar v čevljih v svojo določeno učilnico. Po copate in ostale stvari bodo šli kasneje skupaj z 
učiteljem.  
 
Starši lahko vstopate v šolo samo z zaščitno masko, ki jo prinesete s seboj. Ob vstopu starši in otroci 
razkužite roke (postavljeni bodo razkuževalniki). Otroka boste lahko pospremili do njegove učilnice, če 
je to potrebno in nato nemudoma zapustite šolo skozi isti vhod, skozi katerega ste vstopili. Staršem 
bo dovoljeno samo gibanje po hodnikih šole. Staršem ne bo dovoljen vstop v učilnice in ostale 
prostore šole.  
 
V nadaljevanju vas bomo prosili, da učenci 2. in 3. razreda vstopajo v šolo samostojno. 
 
Učiteljice, ki izvajajo pouk prvo šolsko uro, sprejemajo učence na vratih učilnice in jih po sedežnem redu 
razporedijo po učilnici. Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke.  
 
Priporočljivo je, da starši doma natisnete Izjavo o zdravstvenem stanju in jo učenci prinesejo izpolnjeno 
v šolo že prvi dan. Učenci, ki doma nimajo tiskalnika, bodo dobili Izjavo v šoli in jo naslednji dan prinesli 
izpolnjeno v šolo.  
 
 

2. KAJ PRINESEJO UČENCI S SEBOJ 
 
Učenci v šolo prinesejo vse učbenike, zvezke in delovne zvezke ter ostale potrebščine in copate, če 
jih imajo doma. Vse stvari bodo do konca šolskega leta puščali v šoli.  
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3. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DOBREGA POČUTJA OTROK 
 
Higiena umivanja rok in kašljanja v rokav. Učitelji bodo dali velik poudarek učenju pravilnega umivanja 
rok in kašljanja v rokav. Učenci si bodo večkrat na dan umili roke, zagotovo pa vsakič, ko bodo zapustili 
ali se vrnili v razred, ter pred v vsakim obrokom. 
 
V šolo prihajajo samo zdravi otroci.  V primeru respiratornih težav in vročine oz. drugih bolezni mora 
otrok ostati doma. 
 
Zaščitne maske. Učenci ne bodo nosili zaščitnih mask. 
 
Varnostna razdalja. Učenci bodo v razredih med poukom sedeli na varnostni razdalji vedno na istem 
mestu. Po šoli se bodo gibali v raztegnjeni koloni. V jedilnici bodo stali v koloni in sedeli za mizami na 
varnostni razdalji. Na stranišče bodo hodili posamično.  
 
Zračenje učilnic. Učitelji bodo pred poukom in med vsakim odmorom prezračili učilnico. Učenci naj imajo 
vedno s seboj še jopico (čeprav je zunaj relativno toplo, bodo zaenkrat majice s kratkimi rokavi premalo). 
 
Čiščenje in razkuževanje. Šolo bomo čistili z ustreznimi čistili in razkužili. Vsak dan bomo učilnice 
temeljito očistili in razkužili obremenjene površine. V jedilnici bomo očistili mize in stole po vsaki skupini. 
Čez dan bomo večkrat razkužili kljuke vrat in drugih površin, ki se jih pogosto dotikamo, posebno 
pozornost bomo namenili čistoči v sanitarijah. 
 
Izmenjava pripomočkov in igrač. Učenci si med seboj ne bodo izmenjavali igrač in šolskih pripomočkov. 
 
Učna gradiva. Učbenike, delovne zvezke in zvezke bodo otroci puščali v šoli.  
 
Otroška bližina in medsebojna interakcija. Učenci te starosti imajo izrazito potrebo po bližini 
sovrstnikov, prijemanju, dotikanju stvari, tolažbi in spodbudi odraslih. Učitelji bodo ob upoštevanju 
priporočil NIJZ in MIZŠ glede na starost otrok ravnali kar se da življenjsko in v dobro otrok. 
 
 

4. ORGANIZACIJA POUKA IN ŠOLSKA PREHRANA 
 

Razrednik in drugi učitelj se v obeh skupinah oddelka izmenjujeta in sama organizirata urnik 
pouka ter določita čas trajanja dejavnosti (učnih ur) ter odmorov, ko sta z učenci v isti učilnici več 
zaporednih ur. Razrednik praviloma poučuje matematiko, slovenščino in spoznavanje okolja, učitelj tujega 
jezika poučuje angleščino, drugi učitelj poučuje preostale predmete.  
 
Med odmori učenci ne bodo zapuščali svojih razredov. 
 
Šola bo organizirala dopoldansko malico in kosilo. Malico učencem razdeli učitelj in jo pojejo na svojih 
mestih v učilnici. Kosilo otroci pojejo v jedilnici in treh bližnjih učilnicah, ki smo jih zaradi zagotavljanja 
zadostne medsebojne razdalje in obstoječe prostorske stiske v jedilnici spremenili v začasne jedilnice. 
Kosila in malice bodo prilagojene priporočilom NIJZ. 
 
Slabo počutje oz. bolezen otroka, ki je v šoli. Če bo otrok med poukom kazal bolezenske znake, bo z 
učiteljem zapustil učilnico in v drugem prostoru počakal na prihod starša. V tem primeru vas bomo torej 
iz šole poklicali po telefonu, da pridete iskat otroka. Učenec bo imel med čakanjem na obrazu zaščitno 
masko. Starši boste otroka prevzeli pri drsnih vratih za obiskovalce.  
 
 
 
 



 
 

5. PODALJŠANO BIVANJE 
 

V času podaljšanega bivanja bodo učenci pojedli kosilo, dodatno utrjevali učno snov, preostali čas pa, če 
bo le mogoče, preživeli na prostem. 
 
Na prostem se učenci različnih skupin ne bodo mogli igrati skupaj. Izvajali bomo igre in dejavnosti, kjer je 
čim manj telesnega stika. Po vsaki skupni igri, kjer rokujejo z istimi predmeti, si bodo učenci umili roke.  
 
Zaradi gradnje športne dvorane je prostor v okolici šole omejen. 
 
Odhajanje otrok iz OPB: večino otrok boste prevzemali starši ali osebe, za katere ste nas obvestili, da 
otroka lahko prevzamejo. Ko boste prišli po otroka, bo le-ta lahko v učilnici ali na zunanjih površinah ob 
šoli (zelenice, pomožno nogometno igrišče; otroškega igrišča iz zdravstvenih razlogov ne bomo 
uporabljali). Ker bo skupin veliko in da boste otroka lažje našli, bo na hodniku v pritličju šole pano z 
informacijo, kje lahko najdete otroka. Tudi v popoldanskem času velja, da si starši ob vstopu v šolo 
razkužite roke, nosite masko, prevzamete otroka in se v šolskih prostorih ne zadržujete. 
 

6. JUTRANJE VARSTVO 
 
Z jutranjim varstvom bomo pričeli ob 7.00, v izjemnih primerih se obrnite na razrednika in skupaj bomo 
poiskali ustrezno rešitev. V jutranjem varstvu zaenkrat ne bomo mogli zagotoviti zajtrka. 
 
Razpored jutranjega varstva razredov po učilnicah: 

ODDELKI UČILNICA 

1. A  in 1. Č 12 

1. B in 1. C 11 

2. A in 2. C 16 

2. B in 2. Č 15 

VSI 3. RAZREDI 19 

 
 

7. ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
V knjižnici izposoja novih knjig ne bo mogoča. Učenci bodo knjige, ki jih še imajo doma, vračali v dogovoru 
z razrednikom. 
 

8. INTERESNE DEJAVNOSTI  
 
Interesnih dejavnosti, dodatne ure športa in tečajev ne bomo izvajali. 
 
 

9. KOMUNIKACIJA Z UČITELJEM IN UREJANJE ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKIH 
ZADEV 

 
Komunikacija z učiteljem še vedno poteka samo preko elektronske pošte, telefonskega klica/video 
srečanja. 
 
Administrativno računovodske zadeve starši urejate preko telefona ali elektronske pošte. Staršem ni 
dovoljen vstop v prostore administracije. 
 
 



 
 

10. POVEČAN OBSEG DELA UČITELJEV 
 
Zaradi delitve vseh razredov prvega triletja v dve skupini se je obseg pedagoških ur na šoli tako povečal, 
da so v izvajanje programa v prvem triletju vključeni vsi učitelji šole. Mnogi učitelji še vedno izvajajo 
izobraževanje in ocenjevanje na daljavo za učence od 4. do 9. razreda.  
 
Za učence 1. triade, ki se zaradi zdravstvenih razlog ne morejo udeleževati pouka, bodo učitelji izvajali 
izobraževanje na prilagojen način. To ne bo izobraževanje na daljavo, kot smo ga poznali do sedaj, o 
obliki in načinu vas bodo obvestili razredniki. 
 
Zaradi povečane pedagoške obveznosti bodo učitelji občasno potrebovali več časa kot običajno za odziv. 
Prosimo vas za razumevanje. 
 


