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Zadeva: Izvajanje VIZ dela z učenci neposredno v šoli 
 
 
Spoštovani starši, 
 
na osnovi obvestila MIZŠ, ki smo ga prejeli v okrožnici št. 6030-1/2021/24, v četrtek, 11. 2. 
2021, vas obveščam, da se je v ponedeljek, 15. 2. 2021, ponovno pričel pouk v šoli za vse 
učence od 1. do 9. razreda. Odlok Vlade RS je sicer veljaven do petka, 19. 2. 2021, 
predvidevamo pa, da se ne bo spremenil in da se tudi naši učenci v ponedeljek, 22. 2. 2021, 
po zimskih počitnicah, vračajo v šolske klopi. V primeru, da bomo v zadnjih dneh počitnic 
prejeli drugačno obvestilo, vas bomo o tem naknadno obvestili. 
 
1. Organizacijska oblika dela 
 
Organizacijska oblika VIZ dela v šoli, ki bo vzpostavljena s prihodom učencev v šolo, upošteva 
določila MIZŠ in priporočila NIJZ. Veljala bo za vse učence od ponovnega prihoda v šolo do 
morebitne spremembe. Pouk se bo pričenjal po urniku, in sicer v okviru rednega predmetnika 
ter pouka obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, individualne in skupinske učne pomoči 
ter dodatne strokovne pomoči. 
 
S 1. 2. 2021 se je, tako kot vsako leto, tudi v letošnjem šolskem letu spremenil urnik. Od 
ponedeljka, 1. 2. 2021, dalje torej velja nov urnik, ki je objavljen tudi na spletni strani OŠ 
Trebnje. Z urniki dnevnega dela se bodo učenci seznanili prvi dan prihoda v šolo, natančni 
razpored dela in morebitne prilagoditve v nadaljevanju pa bodo obravnavali na razrednikovih 
urah, ki bodo učence od 6. do 9. razreda potekale v torek, 23. 2. 2021. 
 
Ker je delo na daljavo bilo naravnano tako, da so bila učna gradiva za neobvezne in obvezne 
izbirne predmete pripravljena za izvedbo na vsake štirinajst dni, prvi teden, od ponedeljka, 
22. 2. 2021, do petka, 26. 2. 2021, za učence od 4. do 9. razreda v šoli še ne bomo izvajali 
pouka obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Učenci bodo v tem tednu zaključili naloge 
v učnih gradivih, ki jih imajo v spletnih učilnicah.  
 
V skladu z navodili MIZŠ bodo učenci prisostvovali pouku v okviru oddelka v matičnih 
učilnicah, zato učilnic ne bodo menjali, razen pri obveznih in neobveznih izbirnih predmetih 
ter pri pouku matematike, slovenščine in tujega jezika v 8. in 9. razredu, ki se bo izvajal v 
takšnih manjših učnih skupinah, ki bodo učencem omogočale medsebojno osebno razdaljo. 



 
 
 
 
 
 

Svoje potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali za delo v šoli, bodo vsakodnevno prinašali in 
odnašali iz šole. 
 
2. Prihajanje v šolo in odhajanje iz šole 
Šolski prevozi bodo potekali po običajnem voznem redu, ki je veljal pred uveljavitvijo izrednih 
ukrepov. Učenci, ki se bodo v šolo in iz šole vozili s šolskim avtobusom, morajo upoštevati 
navodila voznika in v avtobusu imeti zaščitne obrazne maske. 
 
Tisti učenci, ki se v šolo ne vozijo s šolskim avtobusom, naj prihajajo v šolo neposredno pred 
začetkom pouka, da lahko zagotovimo čim manj mešanja med učenci. V šolsko stavbo 
vstopajo skozi vhode za razredno oz. predmetno stopnjo, ob prihodu jih bo sprejel dežurni 
učitelj, ki jih bo usmerjal. Učenci se v garderobi preobujejo in odidejo v matično učilnico. Za 
učence od 1. do 3. razreda tudi v tednu po počitnicah ne spreminjamo ničesar, učenci 1. 
razreda, ki obiskujejo jutranje varstvo, iz garderobe odhajajo v učilnice tako, kot je to potekalo 
v tednu pred počitnicami. Prav tako tudi učenci 2., 3. in 5. razreda, ki odhajajo v svoje matične 
učilnice. Učenci, ki po končanem pouku odhajajo domov ali na šolski prevoz, samostojno 
zapustijo šolsko stavbo. 
 
Učenci 4. razreda, ki v šolo prihajajo s šolskim avtobusom, ob prihodu v šolo počakajo v šolski 
jedilnici, od koder bodo skupaj učiteljicami odšli v CIK. Drugi učenci 4. razreda pa počakajo 
pred stavbo CIK-a, da gredo v nadaljevanju skupaj z razredničarko v učilnico v CIK.  
 
3. Izvajanje podaljšanega bivanja 
 
V skladu z navodili okrožnice MIZŠ se na vas starši učencev 4. in 5. razreda obračamo s prošnjo, 
da racionalno opredelite trenutno potrebo po zagotavljanju podaljšanega bivanja vašim 
otrokom. Če lahko zagotovite ustrezno varstvo za učence doma, vas prosimo, da vsaj v prvem 
obdobju vračanja v šolo svojih otrok ne vključujete v podaljšano bivanje. Zato vas prosimo, da 
v nadaljevanju svoje otroke prijavite v podaljšano bivanje. 
 
POVEZAVA DO ANKETE O PRIHODU V ŠOLO ZA UČENCE 4. IN 5. RAZREDA – odprta je do četrtka, 18. 
2. 2021, do 16. ure 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ArSEE9ImckmSoq4t4mbX5TAYFvk5xVdNl3-
X16NDQXJUMFNaSFpaQlRINlNJTDhJVzlSWk8xNzdSUi4u 
 

 
 
 
 
QR KODA DO ANKETE 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ArSEE9ImckmSoq4t4mbX5TAYFvk5xVdNl3-X16NDQXJUMFNaSFpaQlRINlNJTDhJVzlSWk8xNzdSUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ArSEE9ImckmSoq4t4mbX5TAYFvk5xVdNl3-X16NDQXJUMFNaSFpaQlRINlNJTDhJVzlSWk8xNzdSUi4u


 
 
 
 
 
 

Izvajanje podaljšanega bivanja se bo za vse učence od 1. do 5. razreda izvajalo po takšnem 
časovnem razporedu in v takšnih skupinah za izvedbo podaljšanega bivanja, kot so bile 
oblikovane pred uvedbo izrednih razmer. Pri tem bomo skupine prilagodili tako, da bo čim 
manj mešanja med učenci. Če bo skupine ob zaključevanju podaljšanega bivanja potrebno 
združevati, bodo učenci v tem časovnem obdobju zaradi lastne zaščite nosili obrazne maske.  
 
Odhod učencev iz podaljšanega bivanja je zaradi upoštevanja ukrepov za zmanjševanje 
možnosti okužb prilagojen in ne omogoča staršem vstopa v prostore šole. Starši boste na 
svoje otroke lahko počakali pri vhodu v garderobo razredne stopnje, da pridejo iz 
podaljšanega bivanja. Razpored odhodov učencev iz podaljšanega bivanja je predviden ob 
naslednjih urah: 
 

ob 12.45 ob 13.35 ob 14.25 ob 15.00 ob 15.30 ob 16.05 

 
V primeru, da starši zaradi nepredvidenih dogodkov ne morete ob dogovorjeni uri po svojega 
otroka v podaljšano bivanje, lahko to sporočite koordinatorici podaljšanega bivanja Maji 
Dragan (št. tel.: 031 561 555). Prosimo, da to možnost res uporabite predvsem v nujnih 
primerih. 
 
 
4. Šolska prehrana 
 
Za vse učence bomo tako kot pred uvedbo izrednih razmer pripravljali zajtrk (1. r.), šolsko 
malico, kosilo in popoldansko malico za učence, ki bodo v podaljšanem bivanju. Upoštevali 
bomo prijave, ki so bile evidentirane ob začetku šolskega leta 2020/2021, razen za učence od 
1. do 5. razreda, pri katerih bomo upoštevali prijave, ki so bile oddane preko ankete ob 
ponovnem vstopu v  šolo. Obroke lahko odjavite na enak način, kot ste jih prijavljali oz. 
odjavljali pred pričetkom učenja na daljavo. 
 
Učenci bodo malico v času odmora prejemali v učilnici, sami pa bodo poskrbeli za umivanje 
rok, pripravo mize in po končani malici pospravljanje svoje mize. Odmori so namenjeni 
prezračevanju učilnic, sprostitvi in gibanju učencev na varni razdalji ter odhodu na stranišče. 
Pri tem je potrebno upoštevati priporočila o varni razdalji in priporočila o higieni umivanja 
rok.  
 
Učenci gredo na kosilo v spremstvu učiteljic oz. učiteljev ob upoštevanju talnih oznak za varno 
razdaljo, ki je označena v vseh skupnih šolskih prostorih. O urniku in načinu odhoda h kosilu 
se bodo učenci natančneje seznanili prvi dan, ko se vrnejo v šolo. 
 
Po končanem pouku oz. kosilu učenci, ki imajo podaljšano bivanje, nadaljujejo z delom v 
podaljšanem bivanju,  učenci vozači odidejo na šolski avtobus, ostali učenci pa zapustijo šolske 
prostore. Žal druženje v šolski avli ali na šolskem igrišču z vidika upoštevanja ukrepov za 
varovanje zdravja ni priporočljivo. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
5. Ostale informacije 
 
Da bo ponovno vstopanje vaših otrok potekalo čim lažje, vas prosimo, da se z otroki 
pogovorite o priporočilih za varovanje zdravja, ki jih je pripravil NIJZ. Namenjena so predvsem 
temu, da omogočamo učencem in vsem, ki v šoli delamo z njimi, čim bolj varno delovno 
okolje. 
NIJZ priporoča, da prihajajo učenci v šolo peš oz. da jih pripeljete starši. Za tiste, ki te možnosti 
nimajo, bodo prevozi potekali po ustaljenem voznem redu. Na šolskem avtobusu je obvezna 
uporaba zaščitnih mask.  
Učenci morajo imeti po priporočilih NIJZ pred vstopom v šolo na obrazu zaščitno masko, ki jo 
nosijo tudi takrat, ko se nahajajo v šolskih prostorih izven matične učilnice. V matični učilnici 
so učenci lahko brez zaščitnih mask, če so v homogeni skupini. Ob morebitnem mešanju 
skupin, se sedežni red prilagodi, učenci pa uporabljajo zaščitne maske. 
Govorilne ure, roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja s starši bodo zaenkrat še naprej 
potekale na daljavo oz. preko videokonferenc, preko e-pošte ali telefona. 
Od vas, starši, pričakujemo, da boste upoštevali naše usmeritve in navodila ter usmeritve 
medicinske stroke. 
Prav tako vas prosimo, da v šolo pošiljate samo zdrave otroke, brez kakršnih koli bolezenskih 
znakov. V primeru, da bo učenec v šoli kazal bolezenske znake, bo učitelj starše o tem obvestil 
in ga napotil domov oz. prosil starše, da ga pridejo iskat. 
V primeru, da je pri vašem otroku potrjena okužba s Covid-19, vas prosimo, da o tem takoj 
obvestite razrednika. 
 
 
6. Za konec 
 
VIZ delo v šoli se predvidoma vrača v ustaljene tirnice, to pa ne pomeni, da ne more priti več 
do morebitne okužbe z virusom Covid-19. Zato je potrebno tako pri stikih z učenci, kakor tudi 
pri stikih z ostalimi zaposlenimi, še naprej upoštevati priporočila NIJZ o ukrepih za zaščito 
svojega zdravja in zdravja drugih. Še vedno tako ostanejo v veljavi najnujnejši ukrepi za 
zaščito, in sicer higiena in razkuževanje rok in površin, s katerimi prihajamo v stik, medosebna 
razdalja, nošenje zaščitne maske v prostoru, kjer je prisotno večje število ljudi, in 
prezračevanje prostorov. 
 
Dragi starši, zahvaljujemo se vam za konstruktivno sodelovanje pri izvajanju pouka na daljavo 
in za ves trud, ki ste ga vlagali v delo s svojimi otroki. Verjamemo, da se vsi skupaj zavedamo, 
da bo zaradi daljše prekinitve pouka neposredno v šoli potrebno kar nekaj časa, da se otroci 
zopet vrnejo v običajno šolsko rutino. Zato se potrudimo, da se bomo skupaj tudi s to novo 
situacijo znali odgovorno in učinkovito soočiti. 
 
Lep pozdrav 
 



 
 
 
 
 
 

         Ravnatelj 
         Rado Kostrevc 


