
 

 

 

 

 
Organizacija dela ob odprtju šol za učence 9. razreda  
 
  
Učenci oddelka bodo po abecedi razdeljeni v 2 skupini. 
  
Razporejeni bodo v učilnice v kletnih prostorih (P1, P2, 1, 2, 7 in 8). Učenci bodo vedno v isti 
učilnici in v isti skupini (po navodilih NIJZ). Poučevali jih bodo njihovi učitelji predmetov, urnik 
bo sestavljen tako, da bodo učitelji lahko program izvedli v obeh skupinah. Pouk MAT, TJA 
in SLO ne bo potekal v manjših učnih 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). 
 
Urnik bo objavljen na spletni strani šole. 
 
  
1. ORGANIZACIJA 1. DNE (25. 5. 2020)  
  
Učenci pridejo v šolo ob 8.20. Vstopijo skozi vhod za garderobe. V predprostoru si razkužijo 
roke in gredo obuti v čevlje v svojo določeno učilnico, kasneje jih bo razrednik pospremil v 
garderobe, da izpraznijo svojo omarico. 
 
Ob vstopu v šolo nosijo masko ali kakšno drugo zaščito, s katero imajo prekrita usta in 
predel nosu. Otrok naj ima za zaščito ustnega in nosnega predela svojo masko 
(priporočamo pralno), lahko uporablja tudi drugo obliko zaščite kot so npr. ruta, šal. 
 
Učitelji, ki izvajajo pouk prvo šolsko uro, sprejemajo učence na vratih učilnice in jih po 
sedežnem redu razporedijo po učilnici.  
  
Priporočljivo je, da starši doma natisnete Izjavo o zdravstvenem stanju in jo učenci 
prinesejo izpolnjeno v šolo že prvi dan (oddali bodo razrednikom, ko bodo z njimi 1. oz. 2. 
šolsko uro). Učenci, ki doma nimajo tiskalnika, bodo dobili Izjavo v šoli in jo naslednji dan 
prinesejo izpolnjeno v šolo. Izjavo o zdravstvenem stanju mora nujno oddati vsak otrok. 
  
  
2. KAJ PRINESEJO UČENCI S SEBOJ ? 
  
Učenci v šolo prinesejo šolsko torbo s potrebščinami za pouk za ponedeljek (glejte urnik, ki 
je objavljen na spletni strani) in copate, če jih imajo doma in podpisano izjavo o 
zdravstvenem stanju. 
  
  
3. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DOBREGA POČUTJA OTROK 
 
 
Vsi odrasli obiskovalci in zaposleni v šolskih prostorih uporabljajo maske. 
  
Higiena umivanja rok in kašljanja v rokav 
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Učitelji bodo dali velik poudarek na pravilno umivanje rok in kašljanje 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. V tem 
primeru razredniku posredujete opravičilo. 
  
Osebna varovalna oprema 
Učenci 9. razreda v matični učilnici ne bodo nosili mask, uporabljali pa jih bodo izven 
matičnih učilnic (garderobe, hodniki, WC-ji…).   
 
 
Varnostna razdalja 
Učenci bodo v učilnicah med poukom sedeli na varnostni razdalji vedno na istem mestu. Na 
medsebojno razdaljo bodo morali biti pozorni tudi pri gibanju po šolskih prostorih. Na WC 
bodo hodili posamično. Učitelji bodo ob upoštevanju priporočil NIJZ in MIZŠ glede na starost 
otrok ravnali kar se da življenjsko in v dobro otrok. 
  
Zračenje učilnic 
Učitelji bodo cel dan skrbeli za ustrezno prezračenost učilnic. 
Priporočamo, da so učenci oblečeni v dolge rokave, čeprav je zunaj relativno toplo, bodo 
zaenkrat majice s kratkimi rokavi premalo.  
  
Čiščenje in razkuževanje 
Šolo bomo dodatno čistili z ustreznimi čistili in razkužili. Vsak dan bomo učilnice temeljito 
očistili in razkužili obremenjene površine. Čez dan bomo večkrat razkužili kljuke vrat in 
drugih površin, ki se jih pogosto dotikamo, posebno pozornost bomo namenili čistoči v 
sanitarijah.  
  
Izmenjava pripomočkov, predmetov med učenci 
Učenci si med seboj ne bodo izmenjavali učnih pripomočkov, zato je še posebej 
pomembno, da imajo s seboj vse, kar bodo potrebovali za pouk.  
  
 
  
4. ORGANIZACIJA POUKA IN ŠOLSKA PREHRANA  
  
Urnik bo popolnoma prilagojen in spremenjen. Izvajali bomo vse obvezne učne predmete. 
Pouk se bo vsak dan začenjal ob 8.30 in zaključil ob 13.00 (razen v petek ob 12.10).  
 
Ne bomo izvajali: dopolnilnega in dodatnega pouka, interesnih dejavnosti in izbirnih 
predmetov (za nekatere izbirne predmete imajo nekateri učenci še nekaj obveznosti, to bodo 
učitelji reševali individualno, praviloma 6. šolsko uro, o tem bodo učenci obveščeni). 
 
Med odmori učenci ne bodo zapuščali svojih učilnic.  
 
Za devetošolce, 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 boste obveščeni. 
 
Šola bo organizirala malico za vse učence, ki so nanjo prijavljeni. Malico učencem razdeli 
učitelj in jo pojejo na svojih mestih v učilnici.  
 



Premajhna jedilnica v povezavi z upoštevanjem navodil NIJZ-ja je razlog, da kosil za 
devetošolce, žal, ne moremo zagotoviti. 
 
  
5. SLABO POČUTJE OTROKA 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 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.  
  
 
6. ŠOLSKA KNJIŽNICA  
  
V knjižnici izposoja knjig ne bo mogoča. Učenci bodo knjige, ki jih še imajo doma, vračali v 
dogovoru z razrednikom.  
  
  
7. KOMUNIKACIJA Z RAZREDNIKOM IN UČITELJI TER UREJANJE ADMINISTRATIVNO 
RAČUNOVODSKIH ZADEV  
  
Komunikacija z učitelji 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.  
  
  
8. POVEČAN OBSEG DELA UČITELJEV  
  
Zaradi povečane pedagoške in delovne obveznosti bodo morda učitelji občasno potrebovali 
več časa za odziv. Zaradi delitve vseh razredov prvega triletja in devetošolcev v dve skupini 
se je namreč obseg pedagoških ur na šoli tako povečal, da so v izvajanje programa vključeni 
vsi učitelji šole. Številni učitelji še vedno izvajajo izobraževanje in ocenjevanje na daljavo za 
učence od 4. do 8. razreda ter poseben program za učence z učnimi težavami. 
 
Hvala za razumevanje. 
  
 
 


