
OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 
5. 2020 DALJE  

1. Pouk za učence 1., 2. in 3. razreda se bo predvidoma od 18. 5. 2020 dalje izvajal v 
prostorih šole. 

2. Pouk za devetošolce so bo v šolskih prostorih izvajal predvidoma od 25. 5. 2020 dalje. 
3. Na podlagi pridobljenih informacij iz spletnega vprašalnika in izjav staršev bomo 

oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo, in 
uredili številne druge podrobnosti. 

4. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo v šoli potekala v skupinah do 15 učencev. 
5. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v 

istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo 
združevale. 

6. Interesnih dejavnosti ne bomo izvajali, ker ne moremo zagotoviti, da bi se izvajale le v 
okviru iste skupine. 

7. Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala 
obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo 
potekale na ustaljen način. 

8. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati 
pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela za 
nadaljevanje pouka na daljavo. Zdravstvene omejitve so opredeljene v Sklepu RSK za 
pediatrijo. 

9. Poletna plavalna šola v naravi za petošolce se v šolskem letu 2019/20 ne bo izvedla. 
10. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v 

prihodnjem šolskem letu.  
11. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki 

izobraževanja na daljavo. 
12. Od 25. 5. 2020 dalje se bo lahko v prostorih šole izvajal tudi dopolnilni pouk in druge 

oblike individualne in skupinske pomoči za učence od 4. do 8. razreda. 

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ. Med najpomembnejšimi 
ukrepi NIJZ navaja: 

• v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma, 
• vzdrževati je potrebno primerno razdaljo, 
• vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja. 
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