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Prade, 12. 2. 2021 

 

Spoštovani starši, 

 

obveščamo vas, da je Vlada RS v četrtek, 11. 2. 2021, sprejela Odlok o začasni prepovedi 

zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo začel 

veljati 13. februarja 2021 in bo veljal do 19. februarja 2021. 

Z odlokom se za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v 

prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje po uriku. 

V skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 

2020/2021, št. 6034-16/2020/1 z dne 24. 4. 2020, ter v skladu Podrobnejšimi navodili o 

šolskem koledarju za glasbene šole za šolsko leto 2020/2021, št. 6034-18/2020/ z dne 24. 4. 

2020, potekajo v času od 22. 2. do 26. 2. 2021 zimske počitnice. 

 

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo za učenke/učence 1., 2. in 3. razreda še naprej v 

homogenih oddelkih t.i. mehurčkih. Prav tako bo vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole 

potekalo za vse učenke/učence od 4. do 9. razreda v normativno določenih oddelkih oz. 

mehurčkih, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-

CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se 

organizira v matični učilnici oddelka, učenke/učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje 

vstopajo učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo 

dela). 

 

1. Vzgojno-izobraževalno delo v šoli 

 

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

zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in 

podaljšano bivanje. Za učenke/učence 4. in 5. razreda bo šola v dogovoru s starši organizirala 

podaljšano bivanje le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo. Za te učence (4. in 5. 

razred) bomo oblikovali heterogeno skupino podaljšanega bivanja, kjer je uporaba zaščitnih 

mask za učenke/učence ter zaposlene obvezna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine. 

Starše 4. in 5. razreda prosimo, da na popoldanskih roditeljskih sestankih sporočite učence, ki 

nujno potrebujejo podaljšano bivanje in jutranje varstvo. V ta namen boste dobili anketni 

vprašalnik, ki ga do sobote, 13. 2. 2021, do 11.00 ure izpolnite. Podatke nujno potrebujemo za 

organizacijo dela. 

Ob ponovnem vključevanju učencev in učenk v izobraževanje v šolah in zavodih se je 

potrebno zavedati, da je virus še vedno med nami, in da lahko vsako neupoštevanje 

preventivnih ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni, zato moramo pri organizaciji in 

izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela upoštevati: 

1. Protokol prihodov in odhodov v/iz šolskih prostorov v skladu s priporočili zdravstvene 

stroke. Vsi učitelji in strokovni delavci pri neposrednem delu z učenci za svojo varnost in 

zaščito vseskozi uporabljajo zaščitno masko (tudi v prvem triletju). Učenci v lastnem 

mehurčku mask ne uporabljajo, obvezno pa jih nosijo izven mehurčka. 

2. Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih t.i. mehurčkih. 

3. Pouk v manjših učnih skupinah za učenke/učenke od 4. do 9. razreda se začasno ne izvaja. 

4. Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih učnih skupin in se organizira 

znotraj istega oddelka oz. mehurčka. Skupine ne bodo ločene po spolu. 
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5. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno izvajajo na daljavo preko spletnih 

učilnic. 

6. Dnevi dejavnosti se izvedejo na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z 

upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil. 

7. Šol v naravi v letošnjem šolskem letu ni. Z izvajalci CŠOD bodo v predvidenem tednu 

izpeljani dnevi dejavnosti, ki so bili planirani v šoli v naravi. Obvezno šolo v naravi za 5. 

razrede bomo izvedli naslednje šolsko leto. 

8. Plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do 

nadaljnjega ne izvajajo. Teoretični del kolesarskega izpita bomo izvedli do konca šolskega 

leta, praktični pa takoj, ko bo mogoče. 

9. Malica se za vse učenke/učence od 1. do 9. razreda organizira v učilnici, v kateri se izvaja 

pouk oddelka.  

10. Učenci garderobnih omaric ne uporabljajo. Lahko se preobujejo pred matično učilnico in 

hranijo oblačila v učilnici. 

11. 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. 

12. Organi šole (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet 

šole, govorilne ure…) svoje delo opravljajo na daljavo.  

13. 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. Te delavke bodo izvajale DSP lahko tudi 

na daljavo (po dogovoru s starši). 

 

2. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela za učenke/učence z zdravstvenimi omejitvami, ki 

ne morejo obiskovati pouka v šoli 

 

O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater (glej 

dopis Strokovnega kolegija za pediatrijo).  

 

Za učence: 

http://os-ev-prade1.splet.arnes.si/files/2021/02/11918_Dopis-u%C4%8Denci_dijaki.pdf 

Za starše: 

http://os-ev-prade1.splet.arnes.si/files/2021/02/11919_Dopis_za_starse.pdf 

 

Predlagamo, da si skupaj z otrokom ogledate tudi izobraževalne vsebine, ki so jih pripravili 

pediatri v Sloveniji: 
https://youtube.com/playlist?list=PLLcObqyevSmtrbkbCRpFqmNICQvcmrdz2 
 

 

Učenke in učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih 

šole, strokovni delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo z 

obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna gradiva, ki 

so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostale/i učenke/učenci. 

 

3. Prevozi za učenke /učence 

 

Šolski prevoz je zagotovljen po ustaljenem urniku, učenci na avtobusu obvezno nosijo maske. 
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Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbijo tudi starši, če je to 

mogoče. Prevozniki bodo z naslednjim tednom pričeli z izvajanjem šolskih prevozov po 

urnikih in relacijah kot običajno. 

 

S spoštovanjem, 

Franka Pegan Glavina 

Ravnateljica 
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