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1. MODELI IZVAJANJA POUKA 
 

Modeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmodel 

B1-OŠ 
Izvajanje razširjenega 

programa in delo v 
manjših skupinah je 

okrnjeno. 

Učenci od 1. do 5. r. ter 9. r. 
se izobražujejo v šoli,  

učenci od 6. do 8. razreda 
se izobražujejo na daljavo. 

2021/22 



 3 

 

Predvideni ukrepi 

 

MODELI 

UKREPI Model A-OŠ Model B-OŠ, B1-OŠ Model C-OŠ Model D-OŠ1 

Seznanitev z ukrepi (infografike, 
obvestila, predavanja itd.) 

+ + + + 

Samo zdrave osebe + + + / 

Samotestiranje2 / + + / 

Upoštevanje zdravstvenih omejitev 
pri učencih3 

/ + + / 

Umivanje/razkuževanje  rok + 

Umivanje 

+ 

Umivanje/razkuževanje 

+ 

Umivanje/razkuževanje 
/ 

Higiena kihanja in  kašlja + + + / 

Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu 
in ust) z nečistimi/neumitimi 
rokami 

+ + + / 

Zadostna medosebna razdalja vsaj 
1,5 do 2 metra v mirovanju, pri 
gibanju večja4 

- Ni izvedljivo + / 

Uporaba mask (zaposleni, učenci)5 - + + / 

Čiščenje in razkuževanje površin + 

Čiščenje 

+ + 

Čiščenje, 
razkuževanje 

+ + 

Čiščenje, razkuževanje 
/ 

Zračenje prostorov + + + + + / 

Odsvetovano zbiranje v skupinah 
zunaj matične učne skupine6 

- Ni izvedljivo + / 

Svetovano oblikovanje manjših 
učnih skupin 

- Ni izvedljivo + (Ni izvedljivo) / 

Odsvetovano mešanje skupin 
(šport, odmori itd.) 

- + + / 

Urnik uporabe prostorov 
(prihod s časovnim 
zamikom, uporaba 

- + + / 

 
1 Pri šolanju na daljavo je pomembno zdravstveno-vzgojno delo na področju seznanitve z ukrepi glede preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2, spodbujanje k 
ohranjanju vzorcev zdravega življenjskega sloga (npr. spodbujanje skrbi za ohranjanje telesne zmogljivosti in duševnega zdravja), rubrika glede izvajanja preventivnih 
higienskih ukrepov v šolski stavbi pa v tem modelu ni pomembna. 

2 Aktualna navodila za samotestiranje učencev so objavljena na spletni strani https://www.nijz.si/samotestiranje. 

3 Aktualna stališča RSK za pediatrijo so objavljena na spletni strani NIJZ. 

4 Zadostna medosebna razdalja je priporočena med učenci, ki niso iz istega oddelka. 
5 Uporaba mask skladno z veljavnimi odloki, s priporočili glede uporabe mask objavljenimi na spletni strani NIJZ in za zaposlene z upoštevanjem presoje pooblaščenega 
specialista medicine dela, prometa in športa. 
6 Če zaradi pedagoškega procesa ni izvedljiv pouk brez mešanja skupin, mora biti med učenci različnih oddelkov v učilnici ves čas zagotovljena 
zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra). 
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jedilnice, sanitarnih 
prostorov, garderob itd.) 

Določene poti gibanja (koridor) - + + / 

Sestanki na daljavo (roditeljski 
sestanki, govorilne ure) 

- + + / 

 

Odsvetovanje prireditev7 

 

 

- 

+ - 

(V skladu z veljavnimi 
priporočili) 

+ 

(Izključno v okviru 
oddelka, brez zunanjih 
izvajalcev) 

 

 

/ 

 

Odsvetovanje ekskurzij in šole v 
naravi 

 

- 

+ - 

Odvisno od razmer na 
destinaciji 

 

+ 

 

/ 

Poseben režim pri predmetu 
šport21 

- + + / 

Poseben režim pri igrah na 
zunanjem igrišču 

- + + / 

Spodbujanje pouka na prostem21 / + + / 

Poseben režim v jedilnici - + + / 

Vodenje evidence prisotnosti, tudi 
za zunanje obiskovalce 

+ + + + 

Določen prostor, kamor se lahko 
umakne obolelega 

+ + + / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Več o preprečevanju tveganj, povezanih s športnimi in glasbenimi dejavnostmi, je dostopno na spletni strani NIJZ. 
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Aktivnosti na začetku šolskega leta 

 

Aktivnost Nosilec aktivnosti Rok za izvedbo 

Evalvacija pouka na daljavo v preteklem šolskem 
letu, aktualizacija razvojnega načrta in vključitev 
akcijskega načrta za izvajanje ukrepov na 
pedagoškem področju v letni delovni načrt 

Ravnateljica, učitelji, 
svetovalni in drugi strokovni 
delavci 

 
Konec avgusta, september 

Načrtovanje časa za ponavljanje in utrjevanje učne 
vsebine, ki je bila obravnavana zlasti v obdobju, ko je 
potekal pouk na daljavo. 

Vsi učitelji Konec avgusta 

Priprava načrta ocenjevanja (upoštevati minimalno 
število ocen) in učencem omogočiti tudi več ocen. 
Načrt ocenjevanja: število, načini, termini (tudi za 
primer pouka na daljavo) 

Strokovni aktivi Konec avgusta, do sredine 
septembra 
(24.9.2021) 

Načrtovati ure, namenjene dopolnilnemu in dodatnemu 
pouku oz. za individualno ter skupinsko učno pomoč za 
učence, ki to potrebujejo. 
 

Učitelji, svetovalna služba Konec avgusta, do sredine 
septembra 
(24.9.2021) 

Opredelitev usposabljanja pedagoških in drugih 
strokovnih delavcev in vključitev v razpisane 
programe s področja vključevanja digitalne 
tehnologije v pedagoški proces, prepoznavanja 
psihosocialnih težav učencev, nudenja pomoči 
učencem, ki imajo psihosocialne težave ipd. 

 
Ravnateljica in strokovni 
delavci 

 
Konec avgusta, med letom 

Dogovor in vzpostavitev enotnega 
komunikacijskega kanala na šoli 

 
Računalnikar 

 
Konec avgusta 

Priprava individualnih načrtov za posamezne 
učence  

Učitelji ob sodelovanju 
razrednika 

Sredina septembra 
(24. 9.2021) 
 

Dopolnitev individualiziranih programov za učence 
s posebnimi potrebami 

Razrednik ob sodelovanju 
učiteljev, ŠSS, mobilne 
službe 

 
Sredina septembra  
(24. 9.2021) 

Izdelava načrta rabe digitalne tehnologije pri 
pouku Računalnikar  Sredina septembra  

(24. 9.2021) 

Izdelava načrta novih potreb po IKT v šoli Računalnikar in  ravnateljica Sredina septembra  
(29. 9.2021) 

Dogovor o tem, kako vključevati gibanje v izvajanje 
posameznih predmetov in dejavnosti 

Aktiv ŠPO v sodelovanju z 
drugimi učitelji 

Sredina septembra  
(29. 9.2021) 

Prenova letne priprave (Izdelava načrta rabe IKT 
pri pouku, določitev vsebinskih sklopov, primernih 
za izvajanje pouka na daljavo, dodani sklopi 
ponavljanja, utrjevanja, preverjanja vsebin 
lanskega šolskega leta, vključitev vsebin, ki so bile 
lani izpuščene...)  

Učitelji Sredina septembra  
(24. 9.2021) 

Ureditev mailing liste staršev Razredniki Konec avgusta  
(1. 9. 2021) 

Prijava učencev v Microsoft Office 365 Računalnikar Konec avgusta  
(1. 9. 2021) 

Ureditev ekip in vpis učencev v Teams ekipe Učitelji Začetek septembra 
(20. 9. 2021) 

Izvedbe učne ure v MS Teams  Učitelji Prva polovica septembra 
(20.9.2021) 
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2. MODEL B-OŠ 

Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki 
se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, 
da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so 
na: 

- izvajanje kabinetnega pouka,  
- izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov,  
- natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, 
- izvajanje interesnih dejavnosti,  
- izvajanje varstva vozačev,  
- izvajanje odmorov,  
- organiziranje prehrane,  
- organiziranje prevozov in drugih dejavnosti.  

Šola poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdela protokole za izvajanje 
obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov.  

Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model predvideva normativno 
število učencev v oddelku in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju 
neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance 
je priporočeno med učenci različnih oddelkov.  

 
Priporočila za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti  

- Pri izvajanju modela B veljajo vsa priporočila, ki so za načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti zapisana pri modelu A. 

- Priporočamo, da učitelji posebno skrb namenijo nadarjenim učencem, učencem s posebnimi potrebami 
in učencem iz ranljivih skupin. To naj šole upoštevajo že pri načrtovanju dela v okviru strokovnih aktivov. 

- Zaradi lažjega izvajanja pouka zaradi higienskih priporočil naj šole izvajanje eksperimentalnega dela v 
specializiranih učilnicah organizirajo v blok urah. Model B omogoča kakovostno izvajanje vseh vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti v šoli.  

- Šole naj posebno pozornost namenijo tudi telesni dejavnosti učencev. Predmet šport naj se v skladu z 
možnostmi v čim večji meri izvaja na prostem.  

- Priporočamo, da šole svoje razvojne aktivnosti in druge dejavnosti v zvezi z vključevanjem v različne 
projekte nadaljujejo enako kot pred epidemijo covida-19. Pri tem pa upoštevajo higienska in splošna 
priporočila.  

- Pri izvajanju tega modela lahko v šolah opravljajo prakso tudi študenti pedagoških študijskih programov. 
Pri tem pa morajo upoštevati vse zdravstvene ukrepe, ki veljajo v posamezni šoli.  

 
 
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: model B-OŠ 
Šole uporabijo protokole, ki so jih pripravile v preteklem letu. Aktualni higienski ukrepi so podrobneje 
opredeljeni na spletni strani NIJZ v sklopu Vzgoja in izobraževanje v šolskem/študijskem letu 2021/22: 
https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-2021/2022, podsklop Osnovna 
šola.  
O obveznih ukrepih, ki bodo potrebni zaradi epidemiološkega stanja in za preprečevanje širjenja okužbe s 
SARS-Cov-2 (upoštevanje pogoja PCT, pogoji testiranja za zaposlene ipd.), bo odločala Vlada RS Slovenije.  
 
Šole naj pri svojem delu upoštevajo tudi naslednje ukrepe:  
• V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci in zaposleni oziroma obiskovalci, ki izpolnjujejo ustrezne 

PCT pogoje. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po 
šoli, ki ga pripravi šola. Pri vhodu v šolo so na vidnem mestu nameščeni pogojo za vstop, razkužilo in 
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navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev 
šole.  
 

• Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni delavec šole v času 
pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake 
koronavirusa ali druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma 
skrbnike, ki učenca prevzamejo. Šola pri tem smiselno upošteva tudi Priporočila za ukrepanje v osnovnih 
šolah ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 
šola ravna v skladu s trenutno veljavimi priporočili in navodili.  
 

• Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje 
rok (v prvem VIO prednostno svetujemo umivanje rok), uporaba brisačk za enkratno uporabo ter 
upoštevanje higiene kašlja. Zaprte prostore je treba ustrezno zračiti, skladno z načrtom prezračevanja. 
Več o zračenju je dostopno na https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-
2021/2022   – dokument o zračenju).  

 
• Vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo. Svetuje se čim manjše število stikov, zato 

se priporoča, da se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo. Za uporabo sanitarij in drugih 
skupnih prostorov se izdelajo protokoli prihajanja in odhajanja na način, da prihaja do čim manjšega 
števila stikov med učenci različnih skupin.  

 

• Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe v času prihodov v šolo ter v času odmorov skrbi delavec 
šole. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. Pouk se lahko izvaja tudi v specialnih 
učilnicah in laboratorijih, ki so pred prihodom nove skupine učencev temeljito prezračeni, očiščeni in 
razkuženi.  

 

• Pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih 
oddelkov* (*možnost kombiniranja oddelkov s prilagoditvami pri pouku). H garderobnim omaricam hkrati 
prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in 
razkužiti.  
 

• Šole izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa ter vse potrebno opredelijo v 
hišnem redu.  

 
• Šole vodijo natančno evidenco udeležbe učencev pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih 

izbirnih predmetov ter evidenco udeležbe učencev pri pouku v učnih skupinah. Natančno evidenco 
učencev vodi šola tudi pri izvajanju vseh dejavnosti razširjenega programa.  

 
• Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (po možnosti v učilnici, 

v kateri se izvaja pouk oddelka). Za učence se organizira prevzem kosil v jedilnici šole na način, da se določi 
urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Več v 
Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v Vzgoja in izobraževanje v 
šolskem/študijskem letu 2021/22: https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-
le- tu-2021/2022 – podsklop Osnovna šola.  
 

• Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.  
 

• Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo 
oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to naredi učitelj/-ica.  
 

• Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med 
njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra).  
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• Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na destinaciji. Izvajajo se 

dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli.  
 

• Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Če to ni 
izvedljivo, morata biti med učenci – vozači različnih oddelkov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna 
medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in 
odhajanja učencev iz učilnice.  
 

• Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih 
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, če se le da istega 
oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko). Medvrstniška pomoč se, če se le da, lahko izvaja 
za učence v okviru istega oddelka ali pa na daljavo.  
 

• Uporaba mask skladno z veljavnimi odloki, priporočili objavljenimi na spletni strani NIJZ 
(https://www.nijz.si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2 ) in glede na 
presojo pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa.  
 

• Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov, ki 
zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo (telefon, videoklic itd.)  

 
 

3. PROTOKOL IZVAJANJA OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA NA ŠOLI v 
modelu B 

V okviru tega modela poteka pouk v šoli za učence od 1. do vključno 9. razreda. Pouk se organizira v 
skupinah, ki so določene s standardi in normativi.  
 
Model predvideva normativno število učencev v oddelku in tudi možnost združevanja učencev različnih 
oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih 
ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov. 
 
3. 1. Vodenje evidence prisotnosti učencev: 
 
Učitelj redno in dosledno vodi evidenco prisotnosti učencev v vseh oblikah vzgojno izobraževalnega dela. 
Odsotnost učencev pri pouku se ažurno (vsako učno uro) vpisuje v dnevnik (Lopolis), kjer se obvezno pod 
opombe napiše vzrok izostanka. Pri drugih oblikah dela z učenci (JV, OPB, varstvo, ID) se evidenca vodi tudi 
v drugi obliki pregleda prisotnosti (tabela, modri dnevnik ...).  
 
Natančno in ažurno vodenje prisotnosti učencev je pomembno pri prepoznavanju tesnih stikov oziroma 
visoko rizičnih stikov pri izrekanju karanten in pri poročanju pristojnim (NIJZ, MIZŠ). 

 
3.2. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na šoli 

 
Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 

POVEZAVE: Kaj lahko storim, da preprečim širjenje koronavirusa? 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci 

tev-sirjenja.pdf 
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Pouk poteka v matičnem oddelku v matični učilnici (dejavnosti obveznega in razširjenega programa se 
izvajajo znotraj istega oddelka v istem prostoru). 

Specifike in  posebnosti: 

Jutranje varstvo se organizira v matičnem oddelku od 7.00 oziroma od 7.30. 

• Učenci so v matičnih učilnicah, brez združevanja.  
• Razporeditev učiteljev v JV po urniku.  

 

Podaljšano bivanje se organizira v skupinah – matičnih oddelkih. Torej: »mehurček« je oddelek. Glej posebej 
urnik.  

Podaljšano bivanje 1. razred se organizira v mehurčku. 

Podaljšano bivanje 1. – 4. razred se organizira v mehurčku do 15.20. 

• učenci ostajajo v mehurčkih v okviru matičnega oddelka in v matični učilnici brez združevanja do 15.20.  
Staršem se priporoči čim prejšnji odhod učencev iz OPB (podaljševanje skupnega bivanja pomeni 
povečanje možnosti za širitev okužbe). 
Varstvo z združevanjem med 15.20 in 16.30 poteka v avli / na igrišču ločeno po kotičkih glede na oddelek. 

Prijavljeni učenci bodo v heterogeni skupini podaljšanega bivanja (tj. mešani), zato bo uporaba zaščitnih 
mask nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.  

• Podaljšano bivanje 5. razreda učenci se združujejo do 14.30. 
 

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti, manjše učne skupine (pri SLJ, MAT, TJA v 8. in 9.r.) 

• NIP TJA 1.r. poteka v matičnih oddelkih. 
• NIP 4., 5., 6. r. , IP v 7., 8. in 9. r. ter pouk v manjših učnih skupinah (pri SLJ, MAT in TJA v 8. in 9. r.) poteka 

v skupinah z možnostjo združevanja učencev različnih oddelkov v skupine ob izvajanju higienskih ukrepov 
(maske, razkuževanje, zračenje ...). Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih 
oddelkov. 

Pouk TIT, GOS 

• Pouk se izvaja v matični oziroma v specialni učilnici v skupinah matičnega oddelka. 
 

Pouk športa športa od 1. do 5. razreda 

• Pouk športa lahko poteka v telovadnici ali drugje (avla), v čim večji meri pa predvsem zunaj na igrišču, 
brez mešanja oddelkov. 

• Učenci 1.-5. r. se preoblečejo v matični učilnici, garderobe in športne rekvizite učitelj pred in po uporabi 
razkuži. 

 

Pouk športa od 6. do 9. razreda 

• Pouk športa lahko poteka v telovadnici, v čim večji meri pa predvsem zunaj na igrišču. 
• Pouk športa v glavnini poteka brez mešanja učencev različnih oddelkov. 
• Kjer to ni možno zagotoviti v skladu z normativom in veljavno sistemizacijo, se združi učence različnih 

oddelkov v skupine ob izvajanju higienskih ukrepov (fizična distanca, različne garderobe, razkuževanje 
prostora ...) 

• Pred uro in po uri učitelj razkuži garderobe in športne rekvizite. 
 
 
tt 
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Dopolnilni in dodatni pouk od 6. do 9. razreda, ISP, ID, DSP 

• Dejavnosti se predvidoma izvajajo v obliki združevanja učencev različnih oddelkov (generacijsko) v 
skupine ob izvajanju higienskih ukrepov in zagotavljanju fizične distance. 

 

Dnevi dejavnosti:  

• Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo 
na šoli in odvisno od razmer na destinaciji. 

 

Šole v naravi, tabori 

• Šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na destinaciji in se izvedejo ob 
upoštevanju higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil. 

 

3.3. Predvideni ukrepi na šoli za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19 
 
 
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ 
Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (dalje NIJZ). Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to 
sicer ni združljivo, saj nam tega ne dopuščajo tako kadrovski kot prostorski pogoji. Smo pa pripravili ukrepe, 
da čim bolj zmanjšamo prenos okužbe. 
 

Zdravstvene omejitve: 

1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe (učenci, zaposleni oziroma obiskovalci).  
2. Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Ob vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke. Razkužila so 

tudi v učilnicah. 
3. Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o drugih aktualnih 

informacijah.  
4. Za zaščito pred okužbo je potrebno:  

• redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,  
• upoštevanje higiene kašlja, 
• zračenje (večkrat dnevno), 
• vsi prostori in površine se redno in dnevno čistijo ter razkužujejo, 
• učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah,  
• na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu,  
• po menjavi skupin v času pouka vsaka skupina za seboj razkuži delovni prostor, 
• po menjavi skupin po pouku čistilke razkužijo prostore, 
• po uporabi pripomočkov ali orodij jih učitelj razkuži oziroma jih za teden dni odda v karanteno 

(jih ne uporablja), 
• pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke oziroma se le-te 

odda v karanteno za teden dni, 
• uporaba sanitarij je med poukom dovoljena; če so zasedene, se pred njimi počaka. 

Nošenje mask 
Vsi zaposleni v objektu šole nosijo maske ves čas, enako velja za učence 6.-9.razreda (izjema: pri pouku ŠPO in 
izbirni predmeti s področja športa). 
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Učenci 1.-5. razreda nosijo maske izven učilnice oz. mehurčka. 

V primeru, kjer je skupina oblikovana iz učencev več oddelkov, je uporaba maske obvezna (razen pouka s 
področja športa). Priporočeno je zagotavljanje fizične distance med učenci različnih oddelkov. 

Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi. Maska mora segati od korena nosu do pod 
brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo.   

 
Protokol vstopanja in izstopanja iz šole: 

1. Učenci razredne stopnje prihajajo v šolo med 8.00 in 8.10, učenci predmetne stopnje pa med 8.10 in 
8.20. 

2. V šolo vstopajo le učenci in zaposleni. 
3. Starši in vsi ostali obiskovalci šole se morajo pred vstopom v šolo najaviti na številko 01 4700 411. V 

šolo vstopajo skozi glavni vhod, kjer pozvonijo, povedo svoje podatke in, če so dogovorjeni, vstopijo v 
šolo, se razkužijo in si nadenejo masko. 

4. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran. 
5. Šola je med 8.20 in 12.00 zaklenjena. 
6. Obvezna je dnevna higiena oblačil – redno preoblačenje v čista in oprana oblačila. 
7. Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku.  
8. Starši otrok, ki so vključeni v podaljšano bivanje, prvi šolski dan napišejo v beležko, kdaj bodo prišli po 

otroka, kdo ga bo prevzel ali gre lahko sam domov. S tem starši najavijo svoj prihod učitelju in počakajo 
na otroka pred šolo.  

 
Protokol izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa: 

1. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.  
2. Sedežni red v učilnicah se ne spreminja. Učitelj ga hrani med svojo dokumentacijo. Če je mogoče, se 

zagotovi razdalja med učenci, ki naj znaša vsaj 1,5 metra.  
3. Strokovni delavci dosledno in sproti vodijo seznam prisotnih Lopolis pri obveznem in razširjenem 

programu. 
4. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se jih pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži. 
5. V skupnih prostorih je uporaba maske obvezna za zaposlene, učence od 6. do 9. razreda in obiskovalce. 
6. Oddelek ima pouk le v eni učilnici in se ne seli, razen ko je to potrebno zaradi izvajanja specifičnih 

učnih predmetov.  
7. Učitelj poskrbi, da med učenci ni tesnih stikov, izmenjave in izposoje učnih pripomočkov, gradiv in učil.  
8. V času pouka in med odmori učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja. Zadrževanje na 

hodnikih šole ni dovoljeno. Nadzor nad hodniki izvajajo dežurni delavci šole. 
9. Večkrat dnevno v različnih časovnih zamikih učitelji organizirajo aktiven odmor za učence, sprehode 

ali druge oblike sprostitve. Učitelji pripravijo podrobnejšo dnevno časovnico prehajanja iz razreda na 
zunanje površine šole.  

10. Gibanje po šoli določajo talne oznake – pravilo gibanja po desni strani. 
11. Priporoča se uporaba zelenice in sprehod do ploščadi in nazaj. Uporaba se vodi preko Google 

dokumenta. 
12. Pri uporabi zunanjega igrišča in telovadnice učitelj zagotovi, da med učenci ne sme priti do tesnejših 

stikov med različnimi skupinami. Za red in nadzor skrbi učitelj, ki tudi poskrbi, da se po uporabi 
rekvizite razkuži. Pri tem mu je lahko v pomoč dežurna čistilka. 

13. Pouk športa poteka tudi v telovadnici. Do 5. razreda se učenci preoblačijo v razredu. Garderobe v 
telovadnici, ki jih za vsako skupino očisti in razkuži učitelj, uporabljajo učenci od 6. do 9. razreda. Če 
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vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma 
jih ne uporablja en teden. 

14. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov, dopolnilnem pouku, 
dodatnem pouku, delu z nadarjenimi ter pri manjših učnih skupinah se učenci med seboj lahko mešajo 
in obvezno nosijo maske (razen pri športu). Sedežni red je strogo določen tako, da sedijo učenci istega 
razreda skupaj v istem delu prostora in so 1,5 m oddaljeni drug od drugega razreda (npr. a na eni 
strani, b na drugi).  

15. Delovanje knjižnice bo prilagojeno trenutnim razmeram. Knjižnica bo za učence/-ke odprta, vendar 
člani/-ce ne bodo imeli prostega dostopa do zbirke. Knjige učencem/-kam izroči knjižničarka.  
Izposoja za učence/-ke od 1.–3. razreda bo potekala v razredu, in sicer enkrat tedensko v terminu, ki 
bo naknadno določen v dogovoru z učiteljem/-ico podaljšanega bivanja. V kolikor kdo od otrok 
potrebuje točno določeno knjigo, starši obvestijo knjižničarko po telefonu ali preko elektronske pošte. 
Knjigo knjižničarka prinese učencu/-ki v razred takoj naslednji dan.  
Učenci/-ke 4. in 5. razreda bodo knjižnico obiskovali po urniku. Ker se bo v knjižnici izmenjevalo več 
otrok, morajo imeti masko. 
Učenci/-ke 6.–9. razreda v času, ko je knjižnica odprta, lahko pridejo v knjižnico. Prav tako nosijo 
masko. Število oseb, ki bodo naenkrat lahko v knjižnici, je omejeno. V kolikor potrebujejo učenci/-ke 
točno določeno knjigo, knjižničarko pokličejo po telefonu ali knjigo naročijo po elektronski pošti. 
Knjižničarka učencu/-ki knjigo prinese naslednji dan v razred. 
Čitalnica bo za učence/-ke odprta. Obvezna je uporaba maske. Če učenec/-ka  v knjižnici bere, knjigo 
dobi pri knjižničarki. Učenci knjig zaenkrat ne jemljejo s polic sami.  
Če učenec/-ka v čitalnici piše domačo nalogo, učbenik za domačo nalogo pri matematiki in angleščini 
prevzame pri knjižničarki. Ko nalogo napiše, učbenik pusti na mizi, kjer ga je uporabljal ter o svojem 
odhodu obvesti knjižničarko. 
Glej urnik šolske knjižnice. O delovanju šolske knjižnice bodo učenci obveščeni. 

16. Računalniška učilnica se uporablja minimalno. Po vsaki skupini jo je potrebno razkužiti. Učitelji vodijo 
evidenco prisotnih sprotno in dosledno.  

17. Individualna in skupinska pomoč oz. dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh 
higienskih ukrepov in samo za učence istega razreda. Odrasla oseba je na zadostni razdalji oz. nosi 
zaščitno masko. 

18. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje izvajajo učitelji v kombiniranih skupinah (a, b in c oddelek). V 
času po 15.20 se združujejo tudi po vertikali, vendar se med učenci različnih razredov zagotavlja 
minimalna razdalja. 

19. Plavalni tečaj se organizira na bazenu ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ. 
20. Šolo v naravi bomo izvedli le na varni destinaciji.  
21. Učitelj pospremi učence na kosilo. 
22. Dežurni učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo, še zlasti pri dnevih dejavnosti, kosilu in pri 

aktivnih metodah dela (1,5 m – 2 m). 
23. Podaljšano bivanje in jutranje varstvo potekata v stalnih skupinah, kjer skušamo ohranjati socialno 

distanco. Zagotovljen je stalen prostor. Učitelji vodijo evidenco sprotno in dosledno. 
24. Starši otrok, ki so vključeni v podaljšano bivanje, prvi šolski dan napišejo v beležko, kdaj bodo prišli po 

otroka, kdo ga bo prevzel ali gre lahko sam domov. S tem najavijo svoj prihod učitelju in počakajo na 
otroka pred šolo. Od 2. 9. 2020 naprej imajo starši na razpolago 7 terminov, izberejo enega in sporočijo 
šoli. Ob napisani uri lahko prevzamejo otroka. 

25. Malica se organizira v matični učilnici. 
26. Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev, ki se lahko 

sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m – 2 
m). Jedilnico se po vsaki skupini prezrači in razkuži. 
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27. Ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne.  
28. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli oziroma jih bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne. 

Skupine učencev bodo ločene. 
29. V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli ter učenci od 6. do 9. razreda. V primeru, ko ni 

zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), je maska obvezna.  
30. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo (po telefonu ali videopovezavi). Le izjemoma 

lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih 
ukrepov. O tem mora biti vodstvo šole obveščeno. 

31. Sestanki zaposlenih bodo potekali glede na trenutnr razmere. Pri tem smo vsi dolžni upoštevati 
priporočila NIJZ glede medosebne razdalje ter uporabe maske. 
 

Protokol čiščenja: 

1. Organizira se dopoldansko dežurstvo čistilke. Dežurna čistilka v dopoldanskem času od 7.00 do konca 
pouka čisti in razkužuje učilnice, mize, stikala, kljuke, pipe, umivalnike, sanitarije in druge površine, ko 
niso v uporabi.  

2. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se jih pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži 
(mize, pripomočke).  

3. Za razkuževanje tal uporabljamo 5-odstoten natrijev hipoklorit, za delovne površine in učne 
pripomočke pa pršilo z razkužilom za površine. 

4. Posebna pozornost se nameni celovitemu čiščenju toaletnih prostorov, razredov, jedilnice in vseh 
garderob. Po zaključku pouka se očistijo tudi okolica šole, zelenica in šolske poti.  

5. V dopoldanskem času naj bodo okna sanitarij odprta – razen v kurilni sezoni. 
6. Čistilka skrbi za pravilno zračenje prostorov. Po koncu dela poskrbi, da so okna zaprta.  
7. Razpored ostalih čistilk se po potrebi prerazporedi.  

 
Protokol dela v kuhinji in jedilnici: 

1. Ravnanje z živili mora potekati skladno s sistemom HACCP. 

2. Med pripravo hrane in deljenjem obrokov je obvezno nošenje zaščitnih mask, rokavic, dnevno čistih 

oblačil in redno umivanje rok. 

3. Kuhinjsko osebje redno skrbi za čiščenje in razkuževanje kuhinjskih prostorov, jedilnih površin in 

spremljevalnih prostorov kuhinje.  

4. Kuhinjsko osebje se razporedi glede na potrebe in se lahko spreminja.  

5. Živila naj bodo pred morebitno kontaminacijo zaščitena s folijo. 

6. Malica in popoldanska malica se pripravita v kuhinji. 

7. Kosilo se omogoči za prijavljene učence in zaposlene. 

8. V vse razrede malico dostavijo zaposleni v kuhinji. Malica poteka po vseh standardih, ki so že določeni 

v šolskih pravilih. Po malici kuhinjsko osebje pospravi ostanke. 

9. Učitelj, ki ima zadnjo uro pouk, učence pospremi v pritličje in na kosilo – pri tem zagotovi upoštevanje 

hišnih pravil. 

10. Upoštevamo talne označbe za varno medsebojno razdaljo pri čakanju v vrsti na kosilo in oddaji 

pladnjev. 
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11. Upoštevamo razporeditev v jedilnici – oddelki se ne mešajo. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, 

sicer je vmes razmak (1,5 m). Jedilnico se za vsako skupino razkuži. 

12. Uporabniki jedilnice se držijo vseh higienskih ukrepov. 

13. Za nadzor reda v jedilnici skrbijo dežurne odrasle osebe. 

 

Protokol za izvajanje šolske prehrane v času covida-19 

MALICA V RAZREDIH: 

1. V času šolske malice učenci ne zapuščajo matičnih učilnic. 

2. Prostor se pred pričetkom malice intenzivno prezrači. 

3. Malico do učilnice dostavi kuhinjsko osebje ob 9.50 (Oznake na mizi pripravi kuhinjsko osebje, 

kuhinjsko osebje pred tem razkuži mizo). 

4. Učenci si ob upoštevanju medsebojne razdalje temeljito umijejo roke z vodo in milom. 

5. Pred hranjenjem si učenci svojo klop obrišejo z brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70-

odstotni do 80-odstotni alkohol). 

6. Učenci si pripravijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. 

7. Učitelj si pred razdelitvijo malice temeljito umije roke in nadene rokavice. Rokavice se dobijo v kuhinji. 

8. Učitelj malico deli od klopi do klopi ali na mestu za razdelitev malice. Učenci posamezno pridejo do 

učitelja po malico. 

9. Po končani malici učitelji od klopi do klopi pobere embalažo oz. ostanke hrane v vrečko (neodprta 

malica naj ostane v plastični posodi).  

10. Vsa hrana, tudi sadje, se po malici postavi na mizo pred razred (nič ne ostane v učilnici). 

11. Učitelj ostanke in vse posode postavi pred razred. 

12. Kuhinjsko osebje po končani malici (ob 10.20) odnese ostanke, jih ustrezno loči in odvrže v odpadke. 

13. Učenci si po končani malici ponovno temeljito umijejo roke (ob upoštevanju medsebojne razdalje) in 

razkužijo svojo klop. 

14. Razred se ponovno prezrači. 

KOSILO V JEDILNICI: 

1. Pred prihodom v jedilnico si učenci in učitelj temeljito umijejo roke. 

2. Jedilnica je pred prihodom učencev prezračena, mize, stoli in pladnji pa razkuženi. 

3. V jedilnico prihajajo skupine učencev po razporedu (obvezno upoštevanje razporeda – terminov!). 

4. Potrebno je vzdrževanje medsebojne razdalje – talne označbe s smerjo prihoda do izdajnega pulta. 

5. Kuharica, ki je zaščitena z masko in rokavicami, učencu na pladenj naloži pribor, krožnik s hrano, 

skodelico z juho, solato in sadje – učenec se dotakne le svojega pladnja. 

6. Ko učenec poje kosilo, odnese pladenj na odlagalni pult, kjer pospravi kosilo, nato se vrne na svoje 

mesto, starejši učenci pa sproti zapuščajo jedilnico. 

7. Učenci po končanem hranjenju po navodilu učitelja zapustijo jedilnico. 
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8. Učenci si po prihodu v matično učilnico ponovno temeljito umijejo roke. 

9. Med različnimi skupinami učencev se jedilnica prezrači. Mize in stole razkužijo učitelji, ki so prisotni v 

jedilnici. 

POPOLDANSKA MALICA: 

1. Učitelj, ki spremlja otroke pri kosilu, po koncu hranjenja prevzame popoldansko malico pri kuharici. 

2. V razredu malico odloži na pult, kjer počaka do razdelitve (14.30). 

3. V času popoldanske malice učenci ne zapuščajo matičnih učilnic. 

4. Prostor se pred pričetkom malice intenzivno prezrači. 

5. Učenci si ob upoštevanju medsebojne razdalje temeljito umijejo roke z vodo in milom. 

6. Pred hranjenjem si učenci svojo klop obrišejo z brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70-

odstotni do 80-odostotni alkohol). 

7. Učenci si pripravijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. 

8. Učiteljica si pred razdelitvijo malice temeljito umije roke in nadene rokavice. 

9. Učiteljica malico deli od klopi do klopi. 

10. Po končani malici učiteljica od klopi do klopi pobere embalažo oz. ostanke hrane. 

11. Učiteljica ostanke postavi pred razred. 

12. Čistilka po končani malici odnese ostanke, jih ustrezno loči in odvrže v odpadke. 

13. Učenci si po končani malici ponovno temeljito umijejo roke (ob upoštevanju medsebojne razdalje) in 

razkužijo svojo klop. 

14. Razred se ponovno prezrači. 

 
Prezračevanje  
Poteka v skladu z Internimi smernicami za prezračevanje prostorov v času SARS-Cov-19. 

UČILNICE se vsak dan pred pričetkom pouka prezračijo (odprta okna, vrata). Za jutranje prezračevanje 
prostorov je odgovoren hišnik, čistilka in/ali učitelj, ki je v jutranjem varstvu.  

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred začetkom pouka učitelj 
zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom. 

Po vsaki šolski uri - med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice, pred 
zvonjenjem izvede zračenje učilnice. Pred odhodom okna zapre. Sočasnost odprtih oken in vrat v času, ko so v 
učilnici učenci in zaposleni, ni dovoljena zaradi prepiha. 

Za zračenje skupnih prostorov (hodnik, avla, WC, pisarne …) poskrbi hišnik. 

Učencem in zaposlenim priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila. 

 

Zagotavljati je potrebno, da so SANITARNI PROSTORI ves čas ustrezno prezračeni. Tudi v predprostoru sanitarij 
svetujemo talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata naj učenci po možnosti 
odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. Vedno naj bodo na voljo milo in papirnate 
brisačke. Sušilniki rok so z namenom preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 odsvetovani. 
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Uporabnike toaletnih prostorov naj se opozori (lahko z navodili), da straniščne školjke izplakujejo s pokritim 
pokrovom, da se prepreči prenos kapljic v zrak. 

 

 

 

 
3.4. Ukrepi v primeru pojava obolenja s simptomi Covid-19 
 

Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. 

Protokol v primeru suma na okužbo s koronavirusom oz. znaki covida-19: 

1. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu 
prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v preventivno sobo 
in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži. 

2. V primeru suma na okužbo pri zaposlenemu se ga takoj napoti domov.  
3. Prostori, kjer se je gibal učenec ali zaposleni s sumom na covid-19, se očistijo, razkužijo in prezračijo. 

Po odhodu obolelega učenca se soba za izolacijo temeljito očisti, dezinficira in prezrači. 

V kolikor se izkaže, da je izvid testa pozitiven, so starši dolžni v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta) 
obvestiti ravnateljico šole. 

Ravnateljica je dolžna postopati skladno z usmeritvami NIJZ. 

Postopanje ob pojavu potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 je razdeljeno v pet korakov. Sledenje korakom 
v navedenem zaporedju omogoča pravilno ukrepanje.  

Ti koraki so:  

• 1. korak: potrebnost ukrepanja,  
• 2. korak: prepoznava kontaktov,  
• 3. korak: opredelitev visoko rizičnih tesnih kontaktov (VRK),  
• 4. korak: obveščanje prepoznanih kontaktov, 
• 5. korak: spremljanje epidemiološke situacije znotraj VIZ. 

 
Sum okužbe pri zaposlenem: 

V kolikor zboli zaposleni z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni Covid-19, se  nemudoma umakne iz 
pedagoške procesa in se umakne z delovnega mesta. 

Po uporabi stranišča: 

1. Zapri straniščno desko 
2. Pritisni gumb za spiranje 
3. Počakaj 5 sekund, da se spiranje konča 
4. Dvigni desko in preveri, da je bilo spiranje 

uspešno 
Po potrebi uporabi WC metlico in ponovno speri 
školjko pri tem pa upoštevaj korak od 1 do 4 
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Zaposleni naj se glede testiranja posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom. V kolikor se izkaže, da je izvid testa 
zaposlenega pozitiven, le ta v roku 24 ur obvesti vodstvo šole v skladu z dogovorjenim postopkom obveščanja 
(telefonsko, elektronska pošta). 

Ravnateljica je dolžna postopati skladno z usmeritvami NIJZ. 

Prostore šole, kjer se je gibala okužena oseba, se temeljito očisti in razkuži. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

V primeru potrjene bolezni pri učencu ali zaposlenem mora ravnateljica po vnaprej določenih kriterijih 
spremljati epidemiološko situacijo znotraj šole  in ob vsakem izpolnjenem kriteriju o tem obvestiti NIJZ ter 
o tem obvestiti starše učencev in zaposlene o tesnem kontaktu/visoko rizičnem tesnem kontaktu z osebo s 
potrjeno okužbo. 

Osnovne informacije o bolezni Covid-19 

Koronavirusi so družina virusov, ki večinsko povzročijo bolezni dihal. Novi koronavirus so poimenovali SARS-
CoV-2; bolezen, ki jo povzroči, se imenuje covid-19. 

Simptomi oz. znaki bolezni covid-19 

Najpogostejši simptomi oz. znaki bolezni covid-19 so slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko 
dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa in bolečine v žrelu. 

Potek bolezni 

Poznavanje in razumevanje poteka bolezni covid-19 nam lahko pomaga zmanjšati njeno širjenje. Pri tem sta 
ključni naslednji časovni obdobji: 

ü Inkubacijska doba ǀ čas od okužbe do pojava prvih simptomov oz. znakov. Inkubacijska doba za covid-19 
je lahko med 2 in 14 dni. V povprečju pa naj bi trajala od 5 do 6 dni. 

ü Obdobje kužnosti ǀ čas, ko oseba s covid-19 lahko okuži drugo osebo. Obdobje kužnosti traja od 2 dni 
pred pojavom simptomov oz. znakov do 10 dni ali več po pojavu simptomov oz. znakov bolezni. Če je 
potek bolezni hujši, zahteva hospitalizacijo in v primeru imunske motnje lahko traja dlje. V primeru 
asimptomatske okužbe se kot obdobje kužnosti upošteva od 2 dni pred pozitivnim testom, s katerim je 
bila pri osebi potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 (če je bil najprej odvzet bris za HAGT, ki je bil 
pozitiven, se upošteva datum odvzema tega testa), in traja 10 dni. 

Asimptomatska okužba 

Asimptomatska okužba je okužba, pri kateri okužena oseba ne razvije simptomov oz. znakov, značilnih za 
bolezen covid-19. Tudi osebe z asimptomatsko okužbo lahko prenesejo bolezen na druge ljudi. 

Pot prenosa bolezni covid-19 

Virus SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob kašljanju, kihanju, govorjenju, 
petju ali pospešenem dihanju okužene osebe, ter prek zraka. Z virusom SARS-CoV-2 se lahko okužimo tudi ob 
stiku z onesnaženimi površinami, npr. če se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus zanesemo na 
sluznice nosu, ust in oči ter se tako okužimo. 

Najpogosteje se okužba širi med ljudmi, ki so med seboj v tesnem stiku (razdalja do okužene osebe manj kot 
2 m). Poleg tega predstavlja tveganje tudi zadrževanje v zaprtih in neustrezno prezračevanih prostorih, v 
katerih se nahaja večje število ljudi in kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi, npr. v nočnih 
klubih, restavracijah, vzgojno-izobraževalnih zavodih, na zborovskih vajah, v fitnes centrih, pisarnah in krajih 
bogoslužja. 

Kontakti osebe s potrjeno okužbo 

Kontakt osebe s potrjeno okužbo je oseba, ki je bila v neposredni bližini z osebo s potrjeno okužbo v času njene 
kužnosti. 
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Glede na medosebno razdaljo in trajanje stika delimo stike v dve skupini: 

ü tesni kontakt in 
ü visoko rizični tesni kontakt. 

Tesni kontakti pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje in se v največji možni meri izogibajo vsem stikom 
z drugimi ljudmi. Visoko rizični tesni kontakti se umaknejo v karanteno na domu.  

Osebam, ki so bili v stiku s kontaktom, se ni treba umakniti v karanteno na domu. 

Mehurček 

Mehurček je izraz za skupino, v kateri so stalni člani. Namen oblikovanja mehurčkov je zmanjšanje števila 
stikov. Manjši kot je mehurček, manjše število visoko rizičnih tesnih kontaktov bo v primeru potrjene okužbe 
pri članu mehurčka. 

Posameznik je lahko vključen v več mehurčkov (oddelek, prevoz). To je treba upoštevati pri prepoznanju 
kontaktov oseb s potrjeno okužbo. Oblikovanje mehurčkov je smiselno takrat, ko ni mogoče zagotavljati vseh 
preostalih preventivnih ukrepov (npr. priporočena medosebna razdalja). Tak primer so učenci zlasti prvega 
VIO v osnovni šoli, od katerih ne pričakujemo, da bi vzdrževali priporočeno medosebno razdaljo. 

Izolacija ali osamitev 

Navodila za osebe v domači izolaciji so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju Navodila za 
osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji. 

Karantena na domu 

10-dnevne karantene na domu zaradi visoko rizičnega stika ni možno skrajšati. Oseba, ki je v karanteni, lahko 
dom zapusti v primeru zdravstvenih težav, ki zahtevajo ali testiranje na covid-19 oziroma nujno zdravstveno 
oskrbo. Tudi v primeru, ko se oseba, ki je v karanteni, testira in je test na prisotnost okužbe s SARS-CoV-2 
negativen, mora ostati do konca v karanteni.  

Navodila za karanteno na domu so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju Navodilo za 
karanteno na domu.  

Izpostavljenost okužbi s SARS-CoV-2 

Navodila osebam, izpostavljenim okužbi s SARS-CoV-2, so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija v 
poglavju Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2.  

Obravnava oseb, ki so covid-19 že prebolele 

Osebe, ki so bolezen covid-19 že prebolele, v primeru visoko rizičnega tesnega kontakta v določenem obdobju 
od pojava simptomov oz. znakov bolezni (pri asimptomatskih od potrditve okužbe) ne potrebujejo karantene 
na domu. Dolžina obdobja je navedena v dokumentu Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v 
visoko tveganem stiku z osebo s covid-19, dostopnem na: https://www.nijz.si/izolacija.  

V primeru da oseba tudi v tem obdobju razvije simptome oz. znake bolezni covid-19, ostane doma in o tem 
obvesti izbranega osebnega zdravnika. 

Spoštovanje osnovnih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (učinkovito 
prezračevanje prostorov, higiena rok, higiena kašlja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje, uporaba 
mask) je obvezno kljub preboleli bolezni ali cepljenju proti covidu-19. 

Obravnava oseb, ki so bile cepljene proti covidu-19 

Osebe, ki so že bile cepljene proti covidu-19 (imajo potrdilo o cepljenju), v določenem obdobju ne potrebujejo 
karantene na domu v primeru stika z osebo s covidom-19 in testiranja, razen če se pri osebi pojavijo 
simptomi/znaki bolezni. Dolžina obdobja glede na prejeto cepivo je navedena v dokumentu Izjeme glede 
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karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covidom-19, dostopnem na: 
https://www.nijz.si/izolacija. 

Vse informacije o cepljenju proti covidu-19 v Sloveniji so dostopne na https://www.cepimose.si. Odgovori na 
najpogostejša vprašanja glede cepljenja proti covidu-19 so dostopna na: https://www.cepimose.si/cepljenje-
proti-covidu-19/pogosta-vprasanja-in-odgovori/. Vabimo vas, da se seznanite z vsebinami. 

Ravnanje v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa (HAGT) pri zaposlenem v vzgojno-
izobraževalnem zavodu 

Aktualna navodila za ravnanje v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa (HAGT) pri zaposlenem v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu so objavljena na spletni strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje. 

Prostovoljno samotestiranje učencev in dijakov 

Aktualna navodila za prostovoljno samotestiranje učencev in dijakov so objavljena na spletni strani 
https://www.nijz.si/samotestiranje. 

 

3.5. Pedagoške usmeritve in priporočila:  
 

Pogled na VIZ delo v šolskem letu 2021/22 

Ključna področja: 

- Usposabljanje učiteljev in ravnateljev za izvajanje pouka na daljavo. 
- Zagotavljanje opreme za učitelje in učence. 
- Vzpostavitev enotnih komunikacijskih kanalov do učencev na šolah v primeru izvajanja pouka na 

daljavo. 
- Zagotovitev natančno dogovorjenega načina komunikacije učiteljev z učenci. 
- Opredelitev delovanja strokovnih organov šole v primeru pouka na daljavo. 
- Vzpostavitev drugačne organizacije pouka na daljavo, kot je organizacija pouka v šoli (drugačen urnik). 
- Izdelava nabora vsebin iz učnih načrtov, ki so primerne za pouk na daljavo, in s tem povezano 

doseganje ciljev in standardov znanja. 
- Kontinuirano zagotavljanje povratne informacije o doseganju ciljev ter preverjanje znanja v času 

izvajanja pouka na daljavo ter skrbno načrtovanje in izvajanje ocenjevanja. 
- Povečanje podpore učencem, ki sami zaradi različnih razlogov ne zmorejo slediti pouku na daljavo. 

 

Socialno – čustveno področje 

V izogib negativnim čustvenim in socialnim stiskam je smiselno, da šole izvajajo čim več spodaj navedenih 
preventivno-kurativnih dejavnosti (iz priporočil ZRSŠ v prvem valu epidemije):  

• redna spodbudna sporočila (po e pošti), javljanje v živo ob določeni uri, videoposnetki nagovorov, ki 
jih pedagoški delavec objavi na FB, Twitterju ali na kakem drugem dogovorjenem mestu …; 

● učiteljski razredni zbor se lahko dogovori za enoten nagovor svojim učencem po e-pošti (tistim, ki niso 
dosegljivi, pa po sms-u ali klicu), v katerem sporočijo, na koga vse se lahko učenci obrnejo v primeru 
dilem ali stisk (po e-pošti ali v izjemnem primeru po telefonu, Skypu ali kako drugače); 

● učencem lahko (koordinirano) pošiljamo tudi izbrane povezave na za njih zanimive spletne strani, 
povezane s krepitvijo psihične čvrstosti (na videe, animacije, orodja – npr. lestvice in vprašalnike, 
pripovedi, spodbudne odlomke itd.); 
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● omogočimo jim lahko možnost prostovoljnega druženja na daljavo v organiziranih skupinicah (npr. 
FB, Skype itd.): za spodbudne pogovore, interakcijske igre kot npr. iz priročnika “To sem jaz” (dostopen 
na spletu), pripovedovanje in izmenjavo izkušenj/zgodb … – moderira pedagoški delavec; 

● tisti, ki so tega vešči (najpogosteje ŠSD), pa lahko ponudijo tudi vaje iz umirjanja, čustvene in socialne 
pismenosti, čuječnosti, joge ipd. – v živo, posnete ali prek že obstoječih povezav (npr. Društvo za 
čuječnost, Pedagoški inštitut itd.) – vse to pa zelo premišljeno, na potrebe učencev naravnano in 
izključno na prostovoljni osnovi; 

● ideja za športne pedagoge pa je lahko, da na različne, že zgoraj omenjene načine (javljanje v živo, 
povezave, videi itd.) ponudijo učencem spodbude in kreativne ideje za rekreacijo v danih razmerah, 
vključno s skupinskimi vadbami na daljavo; 

● na šoli se lahko razmisli tudi o možnostih spodbujanja ustvarjalnosti učencev in s tem organiziranih 
razstav, natečajev idr. kreativne oblike izmenjave; 

● primarno prevencijske dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji, sekundarna stopnja – delo z otroki s stiskami, 
težavami, motnjami (svetovalna služba), terciarna – kurativa (vključevanje v zunanje time). 

Šola naj poskrbi, da bo učno okolje za učence varno in spodbudno: strokovni delavci naj bodo kljub izboljšanju 
zdravstvenih razmer in vrnitvi učencev v šole pozorni na morebitne stiske, strahove ali druge psihične ovire 
učencev/dijakov. Komunikacija naj bo posebej premišljena, da ne bi dodatno poglabljala stisk. Pogovor naj bo 
namenjen temam, ki se dotikajo posledic epidemije.  

Učno področje 

Priporočene aktivnosti v podporo učenju in odpravo morebitnih vrzeli v znanju: 

● Ravnatelj s širšo skupino strokovnih delavcev opravi analizo stanja. Na podlagi ugotovitev kot del 
razvojnega načrta šole predvidi ukrepe za odpravo ugotovljenih posledic izobraževanja na daljavo, 
šibkosti na strani šole in ohranjanje ter razvijanje v tem času uvedenih dobrih praks. Akcijski načrt za 
udejanjanje ukrepov se opredeli za posamezno šolsko leto, v letnem delovnem načrtu šole. 

● Ravnatelj kot pedagoški vodja sproži in vzdržuje razpravo o dejavnikih, ki vplivajo na proces učenja in 
počutje učencev. Vanjo vključi vse strokovne delavce. 

● Ravnatelj krepi sodelovanje strokovnih delavcev in kolegialno podpiranje. Svetovalni delavci 
načrtujejo podporo drugim strokovnim delavcem za opolnomočenje pri reševanju čustvenih stisk 
učencev. 

● Učitelji v svojih pripravah na pouk načrtujejo preverjanje znanja oz. doseganja ciljev in standardov 
znanja na področjih, ki so jih učenci spoznavali v času zaprtja šol. Glede na morebitne ugotovljene 
primanjkljaje pouk prilagodijo tako, da bodo zagotovili (vsaj) doseganje ključnih ciljev in temeljnih 
znanj. Prilagoditve načrtujejo v okviru letnih in sprotnih učnih priprav in jih kasneje, glede na 
ugotovitve, prilagodijo, če je to potrebno. 

● Strokovni aktivi naj načrtujejo uvajanje sodobnih pristopov k učenju in poučevanju na izbranem 
predmetnem področju. Ob tem predvidijo načine uporabe digitalnih orodij, s katerimi optimalno 
podprejo učenje in optimizirajo poučevanje (npr. z avtomatizirano oddajo nalog učencev). 

● Strokovni aktivi posebej premislijo načrte ocenjevanja za prihodnje šolsko leto in jih po potrebi 
prilagodijo glede na ugotovljeno stanje o izkazanem znanju dijakov. Racionalno presodijo število 
predvidenih ocenjevanj. Načrtujejo raznolike oblike in načine ocenjevanja ter tako dijakom omogočijo 
izkazati pridobljeno znanje na več načinov. Načrti ocenjevanja vsebujejo variante oz. prilagoditve za 
načine izvajanja pouka po različnih modelih. 

● Ocenjevanje znanja naj bo napovedano in naj predvsem sledi vodilu, kako pridobiti čim bolj celostno 
informacijo o doseganju standardov znanja. Tudi časovno naj bo ocenjevanje načrtovano na nivoju 
oddelka, tako da učenci z njim ne bodo preobremenjeni. S pomočjo mrežnih planov, ki naj vključujejo 
vse obveznosti, povezane z ocenjevanjem (termine pisnega in ustnega ocenjevanja ter roke za govorne 
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in druge nastope, oddajo seminarskih nalog, poročil, projektov itd.), oddelčni učiteljski zbor preveri 
obremenjenost posameznih učencev z ocenjevanjem in jih po potrebi prilagodi. 

● Učitelji znanje preverjajo in kasneje ocenjujejo z nalogami oz. dejavnostmi, ki spodbujajo učenje z 
razumevanjem in razmišljanjem na višjih taksonomskih ravneh, in ne predvidevajo le poznavanja golih 
dejstev/podatkov. Pri tem morajo biti ustrezno zastopani minimalni standardi znanja. 

● Pri ocenjevanju znanja učencev iz različnih občutljivih skupin (učenci s posebnimi potrebami, učenci 
priseljenci, učenci z učnimi težavami, Romi itd.) je treba izhajati iz njihovih vzgojno-izobraževalnih 
potreb in jih upoštevati že pri načrtovanju ocenjevanja. 

● Opravi se revizija individualnih izobraževalnih načrtov učencev, ki se izobražujejo po takšnem načrtu, 
pri katerih se ugotovi povečanje primanjkljajev ali poglobitev stisk. 

● Posebno pozornost je treba nameniti učencem, ki so bili v času izobraževanja neodzivni ali so iz drugih 
razlogov težko sledili in izpolnjevali zahteve pouka v virtualnem okolju. V reševanje teh primerov je 
priporočljivo vključiti šolsko svetovalno službo. 

● V okviru pogovornih ur za učence naj učitelji posameznikom nudijo tako podporo učenju kot tudi v 
podporo na psiho-socialnem področju. 

 

Uvajanje inovativnih oblik poučevanja in učenja ter podpora učni izkušnji z digitalno tehnologijo 

Pri izbiri digitalnega vira (okolja, orodja) je potreben razmislek, kakšne učne izkušnje načrtujemo, ali nam 
izbrani vir to omogoča, pa tudi kakšne uporabniške izkušnje ponuja glede na tehnične karakteristike 
(dostopnost, prilagodljivost različnim digitalnim napravam, jezikovna ustreznost, podpora uporabnikom, 
varnost itd.).  

Z digitalno tehnologijo naj učitelji omogočajo: 

- spodbujanje pomnjenja, utrjevanja in razširjanja znanja, 
- spremljanje napredka učencev ter pridobivanje podatkov, s pomočjo katerih učinkovito prepoznamo tiste 

posameznike, ki potrebujejo dodatno podporo, 
- posredovanje kakovostnih in učinkovitih večsmernih povratnih informacij,  
- zadovoljevanje individualnih učnih potreb, nagnjenj in interesov, 
- načrtovanje, dokumentiranje in spremljanje lastnega napredka pri učenju, 
- delo v skupinah,  
- pridobivanje in dokumentiranje znanja, 
- ustvarjanje digitalnih vsebin, 
- komuniciranje in sodelovanje z zunanjim občinstvom, 
- iskanje in prepoznavanje napačnih informacij, 
- varno in odgovorno obnašanje na spletu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Učitelj in učenci naj uporabljajo tisto digitalno tehnologijo, ki jo ustrezno obvladajo in uporabljajo tako, da 
dosežejo cilje pouka, (inter)aktivnost, samostojnost, kreativnost in kritično mišljenje učencev oz. dijakov. 

VSAK STROKOVNI DELAVEC SE SEZNANI IN TAKO RAVNA, OBRAVNAVA SE TUDI V STROKOVNEM AKTIVU. 

4. OSTALI MODELI Z OMEJITVAMI IN SPECIFIKAMI 

4..1. MODEL A 
Pouk bodo šole izvajale po modelu A, če s sklepom Vlade RS oziroma ministrice, pristojne za izobraževanje, ne 
bo drugače odločeno. 

Veljavnost modela A-OŠ 
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Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Odpravljene so vse 
omejitve, ki so bile izdane v času epidemije covida-19. Šole in zavodi izvajajo celotno vzgojno-izobraževalno 
dejavnost enako kot pred epidemijo. Posebno pozornost namenjajo pridobivanju in vzdrževanju higienskih 
navad in se izobražujejo o preprečevanju nalezljivih bolezni.  

Uporabnost modela A-OŠ 

Model se uporablja za šole, ki izvajajo programe za osnovnošolsko mladino. 

Priporočila za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

• Pretekle izkušnje z izvajanjem pedagoškega procesa v času epidemije covida-19 so pokazale, da so 
določene prilagoditve izvajanja pouka v tovrstnih razmerah nujne ne glede na to, ali spremembe še 
dopuščajo pouk »v živo« ali je treba pouk izvajati »na daljavo«. Kljub temu da v primeru modela A-OŠ 
prilagoditve oblik pouka niso predvidene, naj se pouk organizira tako, da bi morebitna uveljavitev 
drugačnega modela zaradi poslabšanja razmer pomenila čim manjšo motnjo v pedagoškem procesu, ki se 
zaradi prilagoditev izvajanja pouka v izjemnih razmerah ne prekine, temveč preide v okoliščinam 
prilagojeno obliko. 

• Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela učitelji v okviru učiteljskega zbora, strokovnih aktivov in ob 
sodelovanju razrednika opravijo pregled doseženih ciljev in evalvirajo delo v preteklem šolskem letu. 
Dogovorijo se, katerim ciljem predmeta bodo na začetku pouka posvetili večjo pozornost. Posebno 
pozornost naj namenijo tistim ciljem, ki so bili v času izobraževanja na daljavo izpuščeni ali pa doseženi 
manj poglobljeno. 

• Učitelji naj izdelajo individualni načrt za tiste učence, ki jih ni bilo možno doseči z izobraževanjem na 
daljavo, in za tiste, ki imajo večje vrzeli v znanju, ter tiste, ki bi po njihovem mnenju lahko dosegli višji nivo 
znanja. S tem bodo za vse učence vzpostavljeni pogoji za uspešno, njim primerno napredovanje. 

• Za uspešno učenje učencev s posebnimi potrebami je nujno timsko sodelovanje med učitelji dodatne 
strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev ovir oz. motenj in učitelji predmeta ter z razredniki. Za 
vse učence s posebnimi potrebami se pregledajo in dopolnijo potrebne prilagoditve v individualiziranem 
programu (IP). 

• Pri načrtovanju spodbudnega učnega okolja, v katerem se upoštevajo individualne razlike med učenci, je 
priporočeno izvajanje koncepta formativnega spremljanja. 

• Šola opravi evalvacijo izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2020/21 (usposobljenost učiteljev, 
komunikacija na daljavo, sodelovanje strokovnih delavcev itd.). V letnem delovnem načrtu opredeli 
usposabljanje pedagoških in drugih strokovnih delavcev. Pri tem izpostavi aktivnosti za razvoj pedagoških 
digitalnih kompetenc. Prav tako šola na temelju analize izdela načrt vključevanja digitalnih tehnologij v 
proces poučevanja, učenja in preverjanja znanja učencev. Na podlagi obeh načrtov, ki ju ravnatelj vključi 
v letni delovni načrt, izdela tudi načrt novih potreb po digitalni tehnologiji. 

 
4..2. PODMODEL B1 
Aktiviranje modela s sklepom določi Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje. 

Veljavnost podmodela B1-OŠ 

Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega 
režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih 
pogojev še možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, 
izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje učencev pri 
izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva vozačev, 
odmorov, prehrane prevozov in drugih dejavnosti. Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in 
letni delovni načrt, izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo 
posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov v okviru oddelka.  
Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Zagotavljanje fizične distance je 
priporočeno med učenci oddelka.  

Uporabnost podmodela B1-OŠ 
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Model se uporablja za šole, ki izvajajo programe za osnovnošolsko mladino. Podmodel je predviden za 
obdobje, ko je tveganje zaradi epidemioloških razmer tako veliko, da ni mogoče oblikovati skupin znotraj 
oddelka. Vzgojno-izobraževalno delo poteka le v homogenih skupinah.   

Priporočila za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

• Pri izvajanju podmodela B1 veljajo vsa priporočila, ki so za načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti zapisana pri modelu B. Zaradi lažjega izvajanja pouka zaradi higienskih priporočil naj šole 
izvajanje eksperimentalnega dela v specializiranih učilnicah organizirajo v blok urah. Podmodel B1 omogoča 
izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v šoli. Šola pri načrtovanju upošteva prostorske in kadrovske 
možnosti in temu prilagodi obseg in način izvajanja razširjenega programa  

• Šole naj posebno pozornost namenijo tudi telesni dejavnosti učencev. Predmet šport naj se v skladu z 
možnostmi v čim večji meri izvaja na prostem. 

• Priporočamo, da šole svoje razvojne aktivnosti in druge dejavnosti v zvezi z vključevanjem v različne 
projekte nadaljujejo enako kot pred epidemijo covida-19. Pri tem pa upoštevajo omejitve zaradi 
epidemioloških razmer. 

• Pri izvajanju tega modela lahko v šolah opravljajo prakso tudi študenti pedagoških študijskih programov. 
Pri tem pa morajo upoštevati vse zdravstvene ukrepe, ki so predpisani na ravni države oziroma veljajo v 
posamezni šoli. 

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: podmodel B1-OŠ 

Šole uporabijo protokole, ki so jih pripravile v preteklem letu. 

Aktualni higienski ukrepi so podrobneje opredeljeni na spletni strani NIJZ v sklopu Vzgoja in izobraževanje v 
šolskem/študijskem letu 2021/22: https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-
2021/2022, podsklop Osnovna šola. 

O obveznih ukrepih, ki bodo potrebni zaradi epidemiološkega stanja in za preprečevanje širjenja okužbe s 
SARS-Cov-2 (upoštevanje pogoja PCT, pogoji testiranja za zaposlene ipd.), bo odločala Vlada RS Slovenije.   

 

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV 2 veljajo vsi ukrepi, ki so zapisani pri modelu B. Poleg tega pa:  

Varstvo vozačev se izvaja v skupinah istega oddelka, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Če to ni 
izvedljivo, morata biti med učenci različnih oddelkov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna 
razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev 
iz učilnice. 

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov 
za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji 
oz. z masko). Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega oddelka ali pa na daljavo. 

Uporaba mask skladno z veljavnimi odloki, priporočili objavljenimi na spletni strani NIJZ 
(https://www.nijz.si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2) in glede na presojo 
pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa. 

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalnika oziroma prek 
videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih 
ukrepov. Priporočeno je upoštevanje pogoja PCT. Enako naj na daljavo potekajo sestanki zaposlenih. Če 
potekajo v živo, naj udeleženci upoštevajo prej navedena priporočila in upoštevajo tudi navodila 
pooblaščenega specialista medicine dela. 

4..3. PODMODEL BC1 
Aktiviranje podmodela določi ravnatelj šole na predlog Območne enote NIJZ (glej poglavje 4) in odločitev 
sporoči Sektorju za osnovno šolo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 

Veljavnost podmodela BC1-OŠ 



 24 

Podmodel velja, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posameznem oddelku potrebna karantena za učence 
posameznega oddelka. Za učence posameznega oddelka šola organizira pouk na daljavo za določeno obdobje. 
Če je potrebna karantena le za skupino učencev, šola za učence, ki niso v karanteni, izvaja pouk, preostale 
učence pa obravnava tako kot ob običajni bolezenski odsotnosti. 

Uporabnost podmodela BC1-OŠ 

Podmodel se uporablja za vse šole, ki izvajajo programe za osnovno šolsko mladino.  

Za učence, ki imajo pouk v šoli, v primeru aktiviranja podmodela BC1-OŠ ostaja v veljavi model (B, B1 ali C), ki 
je določen s sklepom Vlade RS oziroma ministrice, pristojne za izobraževanje. 

Priporočila za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

Strokovni organi šole se dogovorijo o vrsti komunikacijskega kanala za posamezni oddelek in o tem obvestijo 
učence in starše. 

• Pri poučevanju na daljavo naj učitelji namenijo pozornost videorazlagam. Potrebna je tudi asinhrona 
(vnaprej posneta) razlaga, ki učencu omogoča samostojno razpolaganje s časom in individualizirano 
usvajanje snovi, kar pomeni, da si lahko učenec razlago predvaja večkrat. 

• Šola vzpostavi usklajen način dostopanja do učencev, posebej za učence iz ranljivih skupin. Pouk na daljavo 
se izvaja 5 dni v tednu. Ravnatelj z organizacijo dela prerazporedi strokovne delavce za pouk v razredu in 
za pouk na daljavo. V času izvajanja pouka na daljavo učitelji in šola vodijo evidenco vključevanja učencev 
v pouk na daljavo. Če se posamezni učenec ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo, naj razrednik v zvezi 
s tem vzpostavi stik s starši ter poskuša ugotoviti in odpraviti razloge. 

• Za izvajanje pouka na daljavo mora šola pripraviti načrt organizacije dela za vse učitelje v oddelku, za 
katerega poteka pouk na daljavo. Pregled nad izvajanjem pouka na daljavo ima ravnatelj. 

• Pri pripravi načrta organizacije dela naj bo posebna pozornost namenjena tudi obremenjenosti učiteljev 
in drugih strokovnih delavcev. Zlasti pri načrtovanju pouka na daljavo je treba upoštevati vse okoliščine in 
čas, ki ga zahteva kakovostno poučevanje na daljavo. 

• Za izVajanje podmodela BC1 šole smiselno uporabijo priporočila, ki veljajo za izvajanje modela C za 
učence, ki se izobražujejo na daljavo. 
 

4..4. PODMODEL BC2 
Aktiviranje podmodela določi Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje, na predlog območne 
enote NIJZ. 

Veljavnost podmodela BC2-OŠ 

Podmodel velja, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posamezni šoli potrebna karantena za učence te šole 
oziroma zaradi epidemiološkega stanja pouk v posamezni šoli ni dovoljen. Za učence te šole se organizira pouk 
na daljavo za določeno obdobje. 

Ravnatelj šole vse informacije, ki so vezane na potrebne ukrepe v zvezi zapiranjem šole, takoj ko zanje izve, 
posreduje Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport.  

Uporabnost podmodela BC2-OŠ 

Podmodel se uporablja za vse šole, ki izvajajo programe za osnovnošolsko mladino. 

Priporočila za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

• Za učence posamezne šole se izvaja začasni pouk na daljavo skladno s priporočili pri modelu D.  
• Učitelji, ki jim je odrejena karantena in so zdravstveno sposobni opravljati delo, izvajajo pouk na daljavo od 

doma. Enako velja za učitelje, ki so v izolaciji in ne kažejo znakov bolezni. 
 



 25 

4..5. MODEL C 
Veljavnost modela A-OŠ 

Velja, ko zaradi omejitev, ki izhajajo iz priporočil NIJZ, zaradi prostorskih oziroma kadrovskih pogojev ni več 
mogoče izvajati pouka za vse učence v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. V okviru tega modela 
poteka pouk v šoli za učence od 1. do vključno 5. razreda ter za učence 9. razreda. Omogočeno je tudi izvajanje 
dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami in po potrebi individualne dodatne strokovne 
pomoči za učence vseh razredov oziroma dopolnilni pouk za vse tiste učence, ki ga nujno potrebujejo.  
Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka se zagotovi na način, da 
poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Šole izdelajo 
natančne protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter 
ravnanje in zadolžitve posameznikov. Za učence od 6. do 8. razreda se izvaja pouk na daljavo. 
Uporabnost modela C-OŠ 

Model se uporablja za šole, ki izvajajo programe za osnovnošolsko mladino. 

Priporočila za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

• Za izvajanje pouka na daljavo mora šola pripraviti načrt organizacije dela za vse učitelje in oddelke. Pregled 
nad izvajanjem pouka na daljavo ima ravnatelj. Obvezni del programa učitelji izvajajo v obliki pouka na 
daljavo za tiste vsebinske sklope v učnih načrtih predmetov, ki jih za to priporoči Zavod RS za šolstvo. Učitelji 
posameznih predmetov bodo o tem seznanjeni na srečanjih študijskih skupin pred začetkom šolskega leta. 
Izvajanje pouka na daljavo poteka skladno s priporočili, ki so zapisana v nadaljevanju. 

• Pri pripravi načrta organizacije dela naj bo posebna pozornost namenjena tudi obremenjenosti učiteljev in 
drugih strokovnih delavcev. Zlasti pri načrtovanju pouka na daljavo je treba upoštevati vse okoliščine in čas, 
ki ga zahteva kakovostno poučevanje na daljavo.  

• Pri poučevanju na daljavo naj učitelji namenijo pozornost videorazlagam. Potrebna je tudi asinhrona 
(vnaprej posneta) razlaga, ki učencu omogoča samostojno razpolaganje s časom in individualizirano 
usvajanje snovi, kar pomeni, da si lahko učenec razlago predvaja večkrat. 

• Šole vzpostavijo usklajen način dostopanja do učencev. Na šoli naj bo dogovorjen komunikacijski kanal za 
posamezni oddelek oziroma razred. Šola o tem obvesti učence in starše. Posebno pozornost namenijo 
učencem iz ranljivih skupin. Pouk na daljavo se izvaja 5 dni v tednu. Ravnatelj z organizacijo dela 
prerazporedi strokovne delavce za pouk v razredu in za pouk na daljavo. V času izvajanja pouka na daljavo 
učitelji in šola vodijo evidenco vključevanja učencev v pouk na daljavo. Če se posamezni učenec ne vključuje 
v izvajanje pouka na daljavo, naj razrednik v zvezi s tem vzpostavi stik s starši ter poskuša ugotoviti in 
odpraviti razloge. 

• Ravnatelj z učiteljskim zborom naredi načrt izvajanja pouka na šoli in pouka na daljavo. Oddelčni učiteljski 
zbor in strokovni aktivi se dogovorijo o ciljih, standardih ter vsebinah iz učnega načrta, ki jih bodo 
obravnavali na daljavo. 

• Na nacionalnem nivoju bo dodatno zagotovljena podpora za uporabo Office 365 in Teams, ki jo bo izvajal 
Arnes. 

• Pri izvajanju modela C veljajo vsa priporočila, ki so za načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti zapisana pri modelu B oziroma B1. 

• Šola izvaja obvezni in razširjeni program v okviru možnosti. Ne izvaja ekskurzij, plavalnih tečajev in 
praktičnega dela prometne vzgoje. Dneve dejavnosti pa izvede na šoli v okviru higienskih in splošnih 
priporočil. Vsebine in dejavnosti naj šola izbere tako, da z njimi poglabljajo in zaokrožijo določeno temo. 
Dnevi dejavnosti naj bodo interdisciplinarno zasnovani in naj pokrivajo cilje več predmetov. Aktivnosti naj 
bodo namenjene samostojnemu delu učencev, njihovemu aktivnemu in sistematičnemu dopolnjevanju in 
poglabljanju teoretičnega znanja, ki so ga pridobili v procesu učenja. 

• Za oddelke, katerih učenci imajo pouk na daljavo, se oblikujeta prilagojen urnik oziroma prilagojen način 
izvajanja pouka na daljavo, saj učenci potrebujejo drugačne usmeritve in več časa, kot če bi bili v šoli. 
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Posebno pozornost naj se posveti dnevni in tedenski obremenitvi učencev z obveznostmi pri posameznih 
predmetih ter aktivnosti učencev. Komunikacijo na daljavo naj med učitelji spremlja in koordinira razrednik 
ali učitelj, ki ga za to določi ravnatelj. Smiselna je tedenska priprava mrežnega plana. Navodila učencem za 
delo naj bodo kratka, jasna in razumljiva. 

• Učitelji uporabijo didaktične pristope, ki so primerni za pouk na daljavo in omogočajo aktivno vključitev in 
delo vseh učencev ter »dvosmerno« komunikacijo. 

• Aktivnosti z učenci naj bodo naravnane tako, da ne zahtevajo tiskanja nalog in učnih listov. 
• Učitelji naj načrtujejo, katere dokaze o znanju in učenju učencev pri pouku na daljavo bodo pridobivali in 

kako; načrtujejo naj, kako bodo podajali in pridobivali kakovostno povratno informacijo o dokazih o učenju, 
znanju in razvoju učenčevih veščin. 

• Učitelji naj bodo posebej pozorni na organizacijo sodelovalnega, raziskovalnega in skupinskega učenja. Pri 
tem naj učencem zagotovijo ustrezno pomoč in podporo. 

• Učitelji naj učence usmerjajo tudi v druge dejavnosti, ki so posredno povezane s šolskim delom in ga 
neposredno podpirajo (npr. branje literarnih del, ogled filma, likovno ustvarjanje, ogled glasbenega 
dogodka, ogled TV-oddaj itd.). 

• Učitelji naj učence spodbujajo tudi h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno povezano z delom 
v digitalnem, spletnem okolju. 

• Učitelji naj hkrati ob razmisleku o obravnavi učnih vsebin predmeta razmislijo o utrjevanju znanja ter o 
različnih oblikah in metodah preverjanja ter ocenjevanja znanja. Ob tem naj bodo pozorni pri uporabi 
različnih spletnih orodij in programov ter glede tehničnih zmožnosti učencev. Učitelji naj v procesu 
usvajanja in ocenjevanja znanja pri izvajanju pouka na daljavo posebno pozornost namenijo tudi 
odgovornosti učencev. Pri tem pa upoštevajo pogoje, ki jih imajo različni učenci. 

• Učitelji naj pripravljajo prilagojena učna gradiva za učence s posebnimi potrebami; navodila zanje morajo 
individualizirati in prilagoditi učenčevemu primanjkljaju. Učitelji naj smiselno upoštevajo individualizirani 
program. Pri oblikovanju nalog in navodil za učence pa se vključita tudi svetovalni delavec in učitelj dodatne 
strokovne pomoči, 

• Za tujejezične učence so primerne slikovne predstavitve učnih vsebin. Priporočamo prilagoditev aktivnosti 
tako, da so realizirani temeljni cilji. Šola naj v okviru izobraževanja na daljavo, skladno z možnostmi, 
vzpostavi učenje slovenskega jezika. 

• Didaktična priporočila, ki jih je Zavod RS za šolstvo naslavljal šolam za pouk na daljavo v šolskem letu 
2019/20 in 2020/21, naj šole smiselno uporabijo pri realizaciji modela C. 

• Za učence, ki imajo pouk v šoli, naj učitelji izkoristijo tudi vse možnosti pouka na prostem. 
• Pouk poteka po urniku v celotnem oddelku oziroma normativni skupini. 
• Razširjeni program razen jutranjega varstva in podaljšanega bivanja se izvede v obliki samostojnih 

dejavnosti učencev, tako da se dejavnosti izvajajo v okviru oddelka oziroma skupine. 
 

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: model C-OŠ 

Šole uporabijo protokole, ki so jih pripravile v preteklem letu. 

Aktualni higienski ukrepi so podrobneje opredeljeni na spletni strani NIJZ v sklopu Vzgoja in izobraževanje v 
šolskem/študijskem letu 2021/22: https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-
2021/2022, podsklop Osnovna šola. 

O obveznih ukrepih, ki bodo potrebni zaradi epidemiološkega stanja in za preprečevanje širjenja okužbe s 
SARS-Cov-2 (upoštevanje pogoja PCT, pogoji testiranja za zaposlene ipd.), bo odločala Vlada RS Slovenije.   

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 veljajo vsi ukrepi, ki so zapisani pri modelu B. Poleg tega pa:  

Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela ne izvajajo. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba 
zagotoviti ločenost oddelkov/manjših skupin učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli. 
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Varstvo vozačev se izvaja v skupinah istega oddelka, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Če to ni 
izvedljivo, morata biti med učenci različnih oddelkov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna 
razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev 
iz učilnice. 

Dopustna je organizacija oz. udeležba na internih dogodkih (npr. koncertih, proslavah, razstavah itd.), samo za 
posamezne oddelke. 

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalnika oziroma 
prek videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh 
higienskih ukrepov. Priporočeno je upoštevanje pogoja PCT. Enako naj v največji možni meri na daljavo 
potekajo sestanki zaposlenih. Če potekajo v živo, naj udeleženci upoštevajo prej navedena priporočila in tudi 
navodila pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa. 

Uporaba mask skladno z veljavnimi odloki, priporočili objavljenimi na spletni strani NIJZ 
(https://www.nijz.si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2 ) in glede na presojo 
pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa. 

4..6. MODEL D 
Aktiviranje modela s sklepom določi Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje. 

Veljavnost modela D-OŠ 

Velja za vse šole in vzgojno-izobraževalne zavode, ko je zaradi epidemiološkega stanja prepovedano izvajanje 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti v prostorih šole oziroma vzgojno-izobraževalnega zavoda. Za učence prvega 
VIO in za učence s posebnimi potrebami šola organizira obvezno varstvo. 

Uporabnost modela D-OŠ 

Model se uporablja za šole, ki izvajajo programe za osnovnošolsko mladino. 

 

Priporočila za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

• Za izvajanje pouka na daljavo mora šola pripraviti načrt organizacije dela za vse učitelje in oddelke. Pregled 
nad izvajanjem pouka na daljavo ima ravnatelj šole. Obvezni del programa učitelji izvajajo v obliki pouka na 
daljavo za tiste vsebinske sklope v učnih načrtih predmetov, ki jih za to priporoči Zavod RS za šolstvo. Učitelji 
posameznih predmetov bodo o tem seznanjeni na srečanjih študijskih skupin pred začetkom šolskega leta. 
Izvajanje pouka na daljavo poteka skladno s priporočili, ki so zapisana v nadaljevanju. 

• Pri pripravi načrta organizacije dela naj bo posebna pozornost namenjena obremenjenosti učiteljev in 
drugih strokovnih delavcev. Zlasti pri načrtovanju pouka na daljavo je treba upoštevati vse okoliščine in čas, 
ki ga zahteva kakovostno poučevanje na daljavo. 

• Pri poučevanju na daljavo naj učitelji namenijo pozornost videorazlagam. Potrebna je tudi asinhrona 
(vnaprej posneta) razlaga, ki učencu omogoča samostojno razpolaganje s časom in individualizirano 
usvajanje snovi, kar pomeni, da si lahko učenec razlago predvaja večkrat. 

• Bistvenega pomena je, da šola kot organizacija deluje usklajeno, zato naj ravnatelj čim pogosteje 
komunicira z učiteljskim zborom kot celoto in s posameznimi strokovnimi delavci, vsi strokovni delavci pa 
naj bodo dosegljivi za učence in starše. Učitelji naj na učence poskušajo vplivati pomirjujoče, k čemur 
odločilno prispevajo jasne in enoznačne informacije. V nobenem primeru naj komunikacija ne bo le 
enosmerna. 

• Šole vzpostavijo usklajen način dostopanja do učencev. Na šoli naj bo dogovorjen komunikacijski kanal za 
šolo ali posamezni oddelek oziroma razred. Šola o tem obvesti učence in starše. Posebno pozornost 
namenijo učencem iz ranljivih skupin. Pouk na daljavo se izvaja 5 dni v tednu. Ravnatelj z organizacijo dela 
prerazporedi strokovne delavce za pouk na daljavo. V času izvajanja pouka na daljavo učitelji in šola vodijo 
evidenco vključevanja učencev v pouk na daljavo. 
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• Ravnatelj z učiteljskim zborom naredi načrt izvajanja pouka na daljavo. Oddelčni učiteljski zbor in strokovni 
aktivi se dogovorijo o ciljih, standardih ter vsebinah iz učnega načrta, ki jih bodo obravnavali na daljavo. Če 
se posamezni učenec ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo, naj razrednik v zvezi s tem vzpostavi stik s 
starši ter poskuša ugotoviti in odpraviti razloge. 

• Na nacionalnem nivoju bo dodatno zagotovljena tehnična podpora za pouk na daljavo, ki jo bo izvajal Arnes. 
• Šola izvaja obvezni in razširjeni program. Šola ne izvaja ekskurzij, plavalnih tečajev in praktičnega dela 

prometne vzgoje. Lahko pa izvaja dneve dejavnosti. Vsebine in dejavnosti naj šola izbere tako, da z njimi 
poglabljajo in zaokrožijo določeno temo. Dnevi dejavnosti naj bodo interdisciplinarno zasnovani in naj 
pokrivajo cilje več predmetov. Aktivnosti naj bodo namenjene samostojnemu delu učencev, njihovemu 
aktivnemu in sistematičnemu dopolnjevanju in poglabljanju teoretičnega znanja, ki so ga pridobili v procesu 
učenja. Pri tem je treba upoštevati materialne, prostorske in tehnične pogoje učencev za izvedbo dnevov 
dejavnosti. 

• Šola oblikuje prilagojen urnik oziroma prilagojen način izvajanja pouka na daljavo, saj učenci potrebujejo 
drugačne usmeritve in več časa, kot če bi bili v šoli. Posebno pozornost naj se posveti dnevni in tedenski 
obremenitvi učencev z obveznostmi pri posameznih predmetih ter aktivnostim učencev. Komunikacijo na 
daljavo naj med učitelji spremlja in koordinira razrednik ali manj obremenjen učitelj. Smiselna je tedenska 
priprava mrežnega plana. Navodila učencem za delo naj bodo kratka, jasna in razumljiva. 

• Učitelji uporabijo didaktične pristope, ki so primerni za pouk na daljavo in omogočajo aktivno vključitev in 
delo vseh učencev ter »dvosmerno« komunikacijo. 

• Aktivnosti z učenci naj bodo naravnane tako, da ne zahtevajo tiskanja nalog in učnih listov. 
• Učitelji naj načrtujejo, katere dokaze o znanju in učenju učencev pri pouku na daljavo bodo pridobivali in 

kako; načrtujejo naj, kako bodo podajali in pridobivali kakovostno povrtano informacijo o dokazih o učenju, 
znanju in razvoju učenčevih veščin. Učitelji naj v procesu usvajanja in ocenjevanja znanja pri izvajanju pouka 
na daljavo posebno pozornost namenijo tudi odgovornosti učencev. Pri tem pa upoštevajo pogoje, ki jih 
imajo različni učenci. 

• Učitelji naj bodo posebej pozorni na organizacijo sodelovalnega, raziskovalnega in skupinskega učenja. Pri 
tem naj učencem zagotovijo ustrezno pomoč in podporo. 

• Učitelji naj učence usmerjajo tudi v druge dejavnosti, ki so posredno povezane s šolskim delom in ga 
neposredno podpirajo (npr. branje literarnih del, ogled filma, likovno ustvarjanje, ogled glasbenega 
dogodka, ogled TV-oddaj itd.). 

• Učitelji naj učence spodbujajo tudi h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno povezano z delom 
v digitalnem, spletnem okolju. 

• Učitelji naj vzporedno ob razmisleku o obravnavi učnih vsebin predmeta razmislijo o utrjevanju znanja ter 
o različnih oblikah in metodah preverjanja ter ocenjevanja znanja. Ob tem naj bodo pozorni pri uporabi 
različnih spletnih orodij in programov ter tehničnih zmožnosti učencev. 

• Učitelji naj pripravljajo prilagojena učna gradiva za učence s posebnimi potrebami; navodila zanje naj 
individualizirajo in prilagodijo učenčevemu primanjkljaju. Smiselno naj upoštevajo individualizirani 
program. Pri oblikovanju nalog in navodil za učence pa se vključita tudi svetovalni delavec in učitelj dodatne 
strokovne pomoči, 

• Za tujejezične učence so primerne slikovne predstavitve učnih vsebin. Priporočamo prilagoditev aktivnosti 
tako, da so realizirani temeljni cilji. Šola naj v okviru izobraževanja na daljavo, skladno z možnostmi, 
vzpostavi učenje slovenskega jezika. 

• Didaktična priporočila, ki jih je Zavod RS za šolstvo naslavljal šolam za pouk na daljavo v šolskem letu 
2019/20 in 2020/21, naj šole smiselno uporabijo pri realizaciji modela D. 

• Omogočeno je izvajanje individualne pomoči za učence, ki imajo pouk na daljavo. 
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