VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V OSNOVNIH ŠOLAH OD
22. 2. 2021 DALJE
Spoštovani učenci, učenke in starši!
Obveščamo vas, da je Vlada RS v četrtek, 18. 2. 2021, sprejela spremembo Odloka o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki bo objavljena v
Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni odlok bo začel veljati 20. februarja 2021 in bo
veljal do 26. februarja 2021.

Z odlokom se od ponedeljka, 22. 2. 2021, dalje za učenke/učence od 1. do
vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.
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 s 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. 2021 do 26. 2. 2021 zimske počitnice za učenke/učence z
območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, Osrednjeslovenske in
Zasavske statistične regije ter občin JV Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje,
Osilnica in Kostel.
Vzgojno-izobraževalno delo v ostalih regijah se bo za učenke/učence 1., 2. in 3. razreda še
naprej izvajalo 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 okužbeSARS-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).

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 se priporoča, da šola v dogovoru s
starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učenke/učence, ki to NUJNO potrebujejo. V
primeru, da šola za te učence (4. in 5. razred) oblikuje heterogeno skupino podaljšanega
bivanja, je uporaba zaščitnih mask za učenke/učence ter zaposlene nujna tudi med
dejavnostjo tako oblikovane skupine.
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 bomo pri organizaciji in
izvedbi vzgojno-izobraževalnega upoštevali:
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Protokol prihodov in odhodov v/iz šolskih prostorov v skladu s priporočili zdravstvene
stroke (npr. prihodi in odhodi iz šole, odhodi v jedilnico, telovadnico, na WC...).
Učenke/učenci naj uporabljajo maske ves čas, razen ko so v matični učilnici. Učitelji in
strokovni delavci pri neposrednem delu z učenci za svojo varnost in zaščito vseskozi
uporabljajo zaščitno masko (tudi v prvem triletju).
Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka, iz VV in OPB pa lahko
odhajajo po vsaki končani šolski uri.
Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih t.i. mehurčkih.
Pouk v manjših učnih skupinah za učenke/učenke 8. in 9. razreda se začasno ne izvaja.
Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih učnih skupin in se organizira
znotraj istega oddelka oz. mehurčka. Skupine se lahko ne oblikujejo po spolu.
Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se lahko oblikujejo v heterogene skupine, pri
čemer je je nošenje mask pri pouku za učenke/učence in učiteljice/učitelje obvezno.
Dnevi dejavnosti se izvedejo na šoli v okviru 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. Šola nameni poseben poudarek vzpodbujanju
telesne dejavnosti in ohranjanju telesne zmogljivosti ter izvaja čim več gibalnih oz.
športnih aktivnosti ob upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov (medosebna
varnostna razdalja, zračenje prostora...).
Malica se za vse učenke/učence od 1. do 9. razreda organizira v učilnici, v kateri se
izvaja pouk oddelka. Šola organizira in zagotavlja topli obrok tudi za vse dijakinje in
dijake v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88.
Kosilo se deli v jedilnici in v razredih po točno določenem časovnem razporedu
oddelkov. Učenec ne more iti na kosilo v času, ko njegov oddelek ni na vrsti.
Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je
potrebno v času uporabe redno zračiti vsako šolsko uro. Učenkam/učencem in
zaposlenim priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila, zato bodo vrhnja oblačila
hranili na svojem mestu v učilnici, v garderobi pa bodo puščali samo obutev.
Interesne dejavnosti se zaenkrat ne izvajajo.
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.
Organi šole (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet
šole...) svoje delo opravljajo na daljavo. Sestajanje v živo je do nadaljnjega
odsvetovano.
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.
Izposoja knjig v knjižnici bo mogoča po razporedu knjižničarke.

Veselimo se ponovnega srečanja in možnosti, da bo učenje še učinkovitejše. Želimo vam čim
več dobrih misli in pozitivnega odnosa do vsega.
Lep pozdrav in ostanite zdravi!
Ravnateljica
Vuzenica, 19. 2. 2021
dr. Mojca Hrastelj Brelih

