Izvajanje vzgojno izobraževalnega dela v šoli od 15. 2. 2021 dalje
1. V šolo pridejo vsi zdravi otroci.
2. Prihod v šolo bo časovno in prostorsko razpršen, da ne pride do gneče
Učenci od 1. do 3. razreda vstopajo na vhodu 1. triletja.

- 1. razred: 10 minut
-

2. razred: 15 minut
3. razred: 20 minut pred pričetkom pouka
Učenci 4. in 5. razreda vstopajo na stranskem vhodu (hišnik) ob 7.10
Učenci 6. do 9. razreda vstopajo na glavnem vhodu ob 7.20

3. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje za prijavljene učence bo po ustaljenem
urniku s prilagoditvijo skupin. Učenci 4. in 5. razreda naj koristijo PB, če je to
nujno potrebno.
4. Šolski prevozi bodo vozili po običajnem redu. V vozilih je obvezno nošenje
mask in razkuževanje rok. Opozarjamo na previdnost pri vstopu in izstopu v
vozila. Pešci morajo nositi odsevnike.
5. Učenci odložijo obutev na dogovorjena mesta in se preobujejo v copate,
oblačila odnesejo v razrede, ker se bodo razredi pogosto zračili.
6. Izvajanje pouka bo potekalo v matičnih oddelkih po urniku.
7. Pouk v manjših učnih skupinah za učenke od 4. do 9. razreda se začasno ne
izvaja.
8. Šport se izvaja brez mešanja učencev iz različnih učnih skupin.
9. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali praviloma znotraj
skupine. V heterogenih skupinah bo potrebno nošenje mask. Kontaktni športi,
ki se izvajajo v okviru obveznih in neobveznih izbirnih vsebin v heterogenih
skupinah, se začasno ne bodo izvajali.
10.Dnevi dejavnosti in interesne dejavnosti bodo izvedeni v okviru matičnega
oddelka.
11.Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in
ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo. Ne izvajajo se tudi interesne

dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo
zunanji izvajalci.
12.Izvaja se dodatna strokovna pomoč.
13.Za učence od 1.do 5. razreda se bo izvajal rekreativni odmor. Za učence od 6.
do 9. razreda pa bo uvedena minuta za zdravje vsako uro.
14.Malica se za vse učence od 1. do 9. razreda organizira v učilnici.
15.Kosilo bo potekalo v jedilnici po predvidenem razporedu, ki bo objavljen na
oglasni deski pred jedilnico.
16.Nošenje mask je obvezno za vse zaposlene. Učenci nosijo maske na avtobusu,
na hodniku in v mešanih skupinah.

