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Zadeva:   IZVAJANJE POUKA PO MODELU B – VSI UČENCI SE 
IZOBRAŽUJEJO V ŠOLI  

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni, starši  in upoštevajo  predpisano 
gibanje in ravnanje v prostorih šole. Pri vhodu so na vidnem mestu nameščena  razkužila in 
navodila  za preprečevanje  okužbe s korona virusom. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev.  
Pravila veljajo od 1. 9. 2021, posodobljena: 12. 9. 2021, 19. 9. 2021  

1. IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA/POUK 

UKREP  Dodatno pojasnilo 
Prihodi/odhodi   
Učenci uporabljajo dogovorjene vhode in vzdržujejo 
varnostno razdalja. Učenci vstopajo tako, da ohranjajo 
vsaj 1,5 – 2 metrsko razdaljo. 

V garderobo po možnosti vstopajo le 
učenci istega razreda.  

Učenci uporabljajo maske na vseh komunikacijskih 
poteh, razen v svoji matični učilnici. 
V učilnicah  nosijo maske učenci od 6. do 9. razreda. 

Priporočena  uporaba mask tudi  zunaj  
površin šole, če ni varnostne razdalje. 

Pouk poteka v matičnih učilnicah razreda. Učenci pri 
RaP se  družijo v skupine (JV, PB).  

Pri druženju iz več razredov se upošteva 
minimalna varnostna razdalja (1,5 do 2 
m). 

Učitelji, čistilke poskrbimo za  zračenje po Načrtu 
zračenja.  

Načrt zračenja je dostopen v razredu in 
se dnevno izpolnjuje (čistilke). 

Pouk poteka po urniku v matičnih učilnicah ali na 
prostem. V specializiranih učilnicah pouk poteka 
strnjeno.  
Pouk ŠPO poteka lahko v telovadnici vendar se učenci 
ne mešajo iz različnih oddelkov.  
IP, NIP potekajo v matični učilnici prevladujočega 
razreda v razdalji med učenci 2m. 
Pri ID (liga), sodelujeta le tekmovalni ekipi.  
Sanitarije učenci uporabljajo posamezno in ločeno. 
Učenci si šolskih potrebščin ne izmenjujejo, izposojajo 
oz. jih pred tem razkužijo.   
Med poukom uvedemo aktivne odmore. 

 
Pred prihodom nove skupine učencev se 
temeljito prezrači, očisti, razkuži. 
Pred začetkom pouka teh predmetov se 
učilnica očisti, prezrači, razkuži. 

Malica: 1.a, 2.a – 8.45 -9.05, 3.a, 4.a 9.10 – 9.30, 5.a, 6.a 
9.35 – 9.50, 6., 9. – 9.35 – 9.50, 5. r – 10.00 – 10.15, 7.a, 
8.a – 10.20 – 10.35 in 10.35 – 10.45 
Na malico spremlja učence učitelj, ki jih poučuje pred 
malico.  

Jedilnic  je razdeljena na dva dela. Preden 
zapusti razred jedilnico jo razkuži. 
Reditelji razreda oz. po dogovoru z 
razrednikom 
 

Pouk ŠPO se izvaja v  telovadnici ali zunaj. Garderobe se pri menjavi vsake skupine 
očisti, prezrači, razkuži.  
Pri pouku ŠPO učenci ne  nosijo mask. 

Strokovne ekskurzije, ŠN se  izvajajo odvisno od razmer 
na destinaciji. 
DD se izvajajo, zagotoviti je potrebno  ločenost skupin  
učencev.   

Upoštevajo se navodila NIJZ. 
 
DD se naj izvajajo v šoli ali okolici. 
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Šolska knjižnica se uporablja  tako, da se upoštevajo 
higienski ukrepi za preprečevanje  širjenja virusa.  V 
šolski  knjižnici je le matični razred.  

V knjižnici se učenci ne zadržujejo. 
Obvezno se upošteva varnostna razdalja 
med učenci in nošenje mask učencev od 
6. do 9. razreda. 

Individualna  in skupinska pomoč učencem se izvaja ob 
upoštevanju vseh ukrepov.  

Med vrstniška pomoč se naj izvaja v 
okviru istega razreda.  

Odhodi domov – učenci ohranjajo 1,5 do 2 metrsko 
razdaljo. 

Učenci po možnosti odhajajo peš, s 
kolesi, starši.  

V varstvo vozačev se učenci na platoju zadržujejo v 
mehurčku, ob slabem vremenu ostajajo v matični 
učilnici. Na avtobus vstopajo v varnostni razdalji. 

Za realizacijo skrbijo učitelji v VV.  

Učenci III. triletje se   samo testirajo. Samo-testirajo se v 
nedeljo zvečer.  

Testirajo se doma, teste prevzamejo v 
lekarni s pomočjo zdravstvene izkaznice. 

 
2. POMOČ PRI IZVAJANJU POUKA 

Usmeritev  Dodatno pojasnilo 
Učencem ves čas nudimo  psihološko in  socialno 
pomoč, jih ponovno navajamo na  dnevno rutino, 
učenje, …  

RU, individualno, svetovalna delavka, 
specialna pedagoginja,…  

Učencem ves čas izvajanja pouka  omogočimo, da 
obravnavane učne vsebine dodatno utrdijo. 

Načrtujemo dejavnosti za utrjevanje 
znanja, delo diferenciramo. 

Učitelj se odloči ali bo spremenil, prilagodil LP. Učenci naj do konca pouka pridobijo 
ključna znanja. 

 
3. PREVOZI UČENCEV 

Ukrep  Dodatno 
pojasnilo 

Priporoča se individualni prevoz s strani staršev. V primeru šolskega prevoza se  
upoštevajo pravila za prevoz otrok z avtobusom in kombijem. 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi_fi
nal.pdf Učenci višjih razredov naj prihajajo v šolo s kolesom ali peš.  

Učenci na 
avtobusu 
uporabljaj
o maske.  

Vozni red ostaja nespremenjen.   
 

4. OCENJEVANJE ZNANJA 

Ukrep Dodatno pojasnilo 
V šolskem letu 2021/22  se pripravi mrežni  plan 
ocenjevanja po razredu.  

Po možnosti  se zmanjša število ocen 
pri posameznem predmetu. 

Strokovni delavci razreda  upoštevamo Načrt 
ocenjevanja v razredu.  

Delo koordinira razrednik. Pazimo na 
prilagoditve pri učencih z DSP-jem.  

 
5. ČIŠČENJE PROSTOROV 

Ukrep Dodatno pojasnilo 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi_final.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi_final.pdf
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V času izvajanje pouka  šolske prostore redno čistimo 
in razkužujemo. 

Čistilka prisotna že v dopoldanskem 
času. 

Kljuke, stikala učilnice razkužimo večkrat dnevno že v 
času pouka.  

Protokol razkuževanja.  

Koše med izvajanjem pouka dodatno praznimo.  Pri dodatnem čiščenju. 
 

6. SODELOVANJE S STARŠI  

Ukrep Dodatno pojasnilo 
GU  in RS potekajo v šoli  izključno ob dosledno 
upoštevanju  vseh ukrepov PCT pogojev, ki zmanjšajo 
tveganje pred okužbo.  

V primeru ne izpolnjevanja PCT 
pogoja se GU izvede s tistim staršem 
preko videokonference ali telefona. 

Starši razrednikom sporočajo okužbo in karanteno.  Obvestila prejmejo vsi starši. V šoli 
ostanejo učenci, ki so cepljeni ali 
preboleli.  

 
7. DELOVANJE V ČASU SUMA, PREBOLELOSTI  OKUŽBE SARS-CoV-2 – STARŠI  

Ukrep Dodatno pojasnilo 
V kolikor ima vaš otrok, naš učenec znake obolelosti 
ga ne pošljite v šolo, v šolo ali vrtec ne pošljite tudi 
sorojencev.  
Prav tako v šolo ne pošljete otroka, če ima znake 
okužbe odrasla oseba v gospodinjstvu.  

Otroka opazujte, pokličite pediatra 
in se dogovorite za nadaljnjo 
ukrepanje.  
Otrok  ponovno obiskuje pouk, če je 
PCR test negativen, ob pozitivnem 
dela na daljavo. 

V kolikor je bil v 48 urah pred pozitivnim rezultatom 
še v šoli, mora celotni razred  v karanteno razen 
preboleli in cepljeni.  

Učenci in učitelji delajo na daljavo.  

Starši obvestijo  o  dogajanju razrednika ali 
ravnateljico. 

Telefonsko, v najkrajšem možnem 
času. 

V primeru pozitivnega testa hitrega (napotitev še na 
PCR) in po potrditvi  PCR testa, učenec ostane doma.  

Doma v karanteni ostanejo tudi vsi 
sorojenci.  

V primeru karantene celega razreda, starši prejmete 
obvestilo po e-pošti od razrednika in učenci delajo po 
urniku na daljavo.  

Delo po urniku na daljavo. Učitelji  
izvajajo pouk na daljavo v šolskih 
prostorih.   

V primeru negativnega testa, preklic karanten. Pošlje razrednik, pripravi 
ravnateljica. 

Osebe, ki so covid-19 že prebolele, v primeru visoko 
rizičnega telesnega kontakta v obdobju 6 mesecev ne 
potrebujejo karantene na domu. Prav tako  cepljene 
osebe. V primeru karantene razreda  se ti učenci  
izobražujejo v šoli. 

Dokazilo o prebolel osti  ali 
cepljenosti. 

V primeru, da se pri preboleli ali cepljeni osebi 
pojavijo znaki bolezni covid-19 ostanejo doma, o tem 
obvesti izbranega zdravnika, se testira PCR testom in 
ravna v skladu z navodili NIJZ. 

Učenec ostane doma, obvestite 
izbranega osebnega zdravnika in 
razrednika in se ravnate po navodilih 
zdravnika. 
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