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OSNOVNA ŠOLA II   MURSKA SOBOTA 

 

Organizacija dela ob odprtju šol za učence od 1. do 9. razreda – 22. 2. 2021 

Spoštovani, 

v ponedeljek, 22.2. 2021 se v šolo vračajo učenci od 4. do 9. razreda, kar pomeni, da so v šoli 

vsi učenci.  Ob tem poudarjamo, da se v šolo vračajo le zdravi učenci (brez enega ali več 

naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, 

kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, 

slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje 

očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) naj otrok, če zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, 

ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Ob tem se moramo zavedati, da vrnitev v šolo 

vseeno predstavlja nekoliko večje tveganje za prenos bolezni, kot če smo doma, zato je 

pomembno, da vsi upoštevamo higienske ukrepe in se držimo smernic stroke.   

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA NA ŠOLI OD 22. 2. 2021 DALJE  

 

VSTOP V ŠOLO 

Zunanji obiskovalci počakajo pred šolo, kjer jih sprejme javni delavec. Vstop v šolo 

zunanjih obiskovalcev, ki upoštevajo priporočila NIJZ. -ja evidentira v knjigo obiskovalcev 

informator, ostali zaposleni oziroma tajništvo. 

Vstopanje učencev v šolo in izstopanje iz šole je posamično in po naslednjem razporedu:  

1. razred – vhod pri učilnicah 1. razreda 

2. razred – glavni vhod 

3. razred – vhod ob mali telovadnici. Uporabljajo garderobe pri mali telovadnici. Ko starši 

prihajajo po učence 3. razreda, se oglasijo pri glavnem vhodu, kjer jih sprejme informator 

in gre po učenca. Učenec se preobleče in preobuje v garderobi pri mali telovadnici, medtem 

starši pridejo od glavnega vhoda k mali telovadnici, kjer počakajo otroka. 

Učenci od 4. b do 5. razreda – glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

4. a -vhod pri veliki telovadnici. V šolske copate se preobujejo pred matično učilnico. 

6. a, 6. b - hod pri veliki telovadnici. V šolske copate se preobujejo pred matično učilnico. 

7. a - glavni vhod. V šolske copate se preobujejo v garderobi. Matična učilnica: P2 

7. b – vhod pri mali telovadnici. Do matične učilnice M1 gredo po starem stopnišču. 

Preobujejo se pred matično učilnico. 

Učenci 8. in 9. razreda - glavni vhod. V šolske copate se preobujejo v garderobi. H 

garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov.  

Matična učilnica 8. b – P1 

Matična učilnica 9. c – P6.  

Za ostale oddelke matične učilnice ostajajo nespremenjene. 

Učenci vozači po prihodu v šolo gredo v matične učilnice.  

Učenci JV (do 7.30) si ob prihodu v šolo razkužijo roke, se v garderobi preobujejo in gredo 

v matično učilnico. 

Ostali učenci si ob prihodu v šolo razkužijo roke, se preoblečejo, preobujejo v garderobi in 

gredo v matično učilnico, ki ostanejo odprte do prihoda razredničark. 

Razredničarke gredo v učilnice ob 8.00. 

Naprošamo starše, da učenci ne prihajajo predčasno v šolo (izjemoma tisti, ki bodo 

vključeni v jutranje varstvo). 

Učenci v šolo vstopajo z masko in jo nosijo do vstopa v njihovo matično učilnico. Učenci 

morajo maske nositi tudi na hodnikih, ko zapuščajo razred , ali ko se odpravljajo na kosilo 

oz. domov. Vsak  posameznik je odgovoren za zagotavljanje osebne higiene, lastne 

varnosti. 
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ORGANIZACIJA POUKA 

Na hodnikih in skupnih prostorih se ne zadržujejo, se premikajo eden za drugim in držijo 

varnostno razdaljo. Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari 

ob stol in mizo, ki jim je dodeljena. Vsak dan sedijo za isto mizo. 

 

Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih oziroma mehurčkih. Poudarek dela z učenci v 

prvem tednu bo navajanje in upoštevanje dnevnega protokola ter higienskih ukrepov z mero 

senzibilnosti ob doslednosti. Učenci se ne dotikajo eden drugega, si ne posojajo stvari, 

upoštevajo sedežni red in varnostno razdaljo 1,5 - 2 metra. 

 

V prostorih šole, vzdolž koridorjev (ob vhodih, sanitarijah, učilnicah, hodnikih) so 

nameščena razkuževalna sredstva za higieno rok. Vsaka skupina bo  uporabljala le določene 

prostore in sanitarije. Odhod na sanitarije je posamično v dogovoru z učiteljem. 

Pouk v manjših učnih skupinah za učenke/učenke od 4. do 9. razreda se začasno ne izvaja. 

Šport se izvaja znotraj istega oddelka oz. mehurčka. Učenci prihajajo na uro športa na 

spodnjem hodniku pri učilnici P6, z ure športa pa gredo nazaj v učilnice po zgornjem 

hodniku pri N11. 

Po učence na uro športa prihaja učitelj ŠPO v razred. Enako, ko odhajajo nazaj v učilnice. 

Športno opremo imajo učenci v razredu.  

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v 

istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor. Ne izvajajo se ekskurzije, 

plavalni tečaji, šole v naravi ter praktični del prometne vzgoje. Prav tako se ne izvajajo 

interesne dejavnosti. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo 

dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji 

izvajalci 

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se v vseh razredih, razen v 1. razredu, izvajajo na 

daljavo. 

Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, izvajajo 

tudi mobilne učiteljice in učitelji za dodatno strokovno pomoč, vendar ob doslednem 

izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov. 

Šola poseben poudarek namenja vzpodbujanju telesne dejavnosti in ohranjanju telesne 

zmogljivosti ter izvajanju čim več gibalnih oz. športnih aktivnosti ob upoštevanju 

preventivnih zdravstvenih ukrepov (medosebna varnostna razdalja, zračenje prostora…).  

Uporaba telovadnice je dovoljena, vendar brez mešanja učencev iz različnih skupin 

oziroma oddelkov.  

Za učenke/učence 4. in 5. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira 

podaljšano bivanje le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo.  

Med šolskimi odmori, razen malice in kosila  učenci ne zapuščajo učilnic. V odmoru po 

vsaki uri se prostor intenzivno prezrači, za to poskrbi učitelj, učenci pa opravijo nekaj 

telesnih vaj. 

Učenci v šolo prinesejo šolske potrebščine in jih po dogovoru z učiteljem nosijo domov.  

Enako šolske copate in športno opremo. 

Učenci v šolo prinašajo bidon za vodo ter jopico, flis, saj se morajo učilnice večkrat 

prezračiti. 

Vsi ključni prostori šole bodo opremljeni z infografikami, ki bodo usmerjale v pravilno 

ravnanje. 

Učenci nosijo maske izven učilnice oziroma mehurčka. Učitelji in zaposleni nosijo masko 

ves čas. 
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MALICA 

Malico za razrede, ki bodo jedli v učilnici, bo prineslo osebje. Posode, v katerih bo malica 

prinešena v razred, bodo pokrite s folijo, da se prepreči morebitna kontaminacija v času 

prenosa. Pred zaužitjem hrane si bodo roke umili vsi učenci v razredu. Strokovni delavec 

šole s pomočjo učencev razkuži mizo, na katero se po razkuževanju postavi papirnati 

pogrinjek. Po koncu malice se ostanki hrane, odpadki in posoda vrne v plastične posode in 

NE v koš za smeti v učilnici. Delavec šole (tehnično osebje) bo plastično posodo vrnilo v 

kuhinjo. 

1. razred Ob 8.20 v jedilnici šole 

2. razred Ob 9.00 v razredu 

3. razred Ob 9.00 v razredu 

4. razred Ob 8.55 v jedilnici šole 

5. razred Ob 9. 15 v jedilnici šole 

6. a Ob 9.45 v jedilnici šole – učitelj 2. uro ostane z učenci pri malici in nato 

naprej na rekreativnem odmoru 

6. b Ob 9.45 v jedilnici šole– učitelj 2. uro ostane z učenci pri malici in nato 

naprej na rekreativnem odmoru 

7. a Ob 9.45 v učilnici– učitelj 2. uro ostane z učenci pri malici in nato naprej na 

rekreativnem odmoru 

7. b Ob 9.45 v jedilnici šole– učitelj 2. uro ostane z učenci pri malici in nato 

naprej na rekreativnem odmoru 

8. a Ob 9.45 v učilnici 

8. b Ob 9.45 v učilnici 

9. a Ob 9.45 v jedilnici šole 

9. b Ob 9.45 v učilnici 

9. c Ob 9.45 v učilnici 
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REKREATIVNI ODMORI 

 

  

REKREATIVNI ODMOR – po končani malici in do 10.05 

Učitelj 2. uro ostane z učenci na rekreativnem odmoru do pričetka 3. ure. 

 6. a 6. b 7. a 7. b 

PON Tekaška steza Asfaltno igrišče Novo igrišče Zelenica pred 

vhodom v šolo 

TOR Asfaltno igrišče Tekaška steza Zelenica pred 

vhodom v šolo 

Novo igrišče 

SRE Novo igrišče Zelenica pred 

vhodom v šolo 

Tekaška steza Asfaltno 

igrišče 

ČET Zelenica pred 

vhodom v šolo 

Novo igrišče Asfaltno igrišče Tekaška steza 

PET Tekaška steza Asfaltno igrišče Novo igrišče Zelenica pred 

vhodom v šolo 

REKREATIVNI ODMOR – od 10.50 do 11.05 

Učitelj, ki je z učenci 3. uro, ostane z učenci na rekreativnem odmoru. 

 8. a 8. b 9. a 9. b 9. c 

PON Travnato 

igrišče 

Tekaška steza Asfaltno igrišče Novo igrišče Zelenica pred 

vhodom v 

šolo 

TOR Tekaška steza Asfaltno igrišče Novo igrišče  Zelenica 

pred vhodom 

v šolo 

Travnato 

igrišče 

SRE Asfaltno 

igrišče 

Novo igrišče Zelenica pred 

vhodom v šolo 

Travnato 

igrišče 

Tekaška steza 

ČET Novo igrišče Zelenica pred 

vhodom v šolo 

Travnato igrišče Tekaška steza Asfaltno 

igrišče 

PET Zelenica pred 

vhodom v 

šolo 

Travnato  igrišče Tekaška steza 

 

Asfaltno 

igrišče 

Novo igrišče 
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KOSILO – razredna stopnja 

 Učenci si bodo ob vstopu v jedilnico umili roke z vodo in milom. Šele nato bodo prevzeli 

svoj obrok. Kuhinjsko osebje bo v času priprave obrokov in deljenja le-teh ves čas 

upoštevalo vse higienske standarde in uporabljalo ustrezna zaščitna sredstva. 

1. razred Ob 11.30 v jedilnici šole 

2. razred Ob 12.00 v jedilnici šole 

3. razred Ob 12.00 v jedilnici šole 

4. razred Ob 12.25 v jedilnici šole – kosilo opravi z učenci učitelj, ki poučuje 5. uro 

5. razred Ob 12.25 v jedilnici šole - kosilo opravi z učenci učitelj, ki poučuje 5. uro 

KOSILO – predmetna stopnja 

Oddelki, ki imajo malico v razredu, tudi kosilo opravijo v razredu. Kosilo iz jedilnice v 

razred si učenci prinesejo sami in tudi pospravijo za seboj. Če razred konča:  

- 4. šolsko uro, opravi kosilo ob 11.45 

-če konča 5. šolsko uro, opravi kosilo ob 12.50 

- če konča 6. šolsko uro, opravi kosilo takoj po končanem pouku. 

Učitelj, ki poučuje zadnjo uro, pomaga, da se učenci ne mešajo v jedilnici. Če so v jedilnici 

drugi učenci, učitelj zadrži svoje učence še nekaj časa v razredu. 

ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Skupine podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo po zgoraj zapisanem razporedu. Pouk pa 

končajo po urniku, kot velja za posamezni razred. Učenci si pred odhodom na kosilo v 

učilnici umijejo roke. V jedilnico pridejo po označenem koridorju, kjer ohranjajo varnostno 

razdaljo. Skupine OPB se ne mešajo.  

Starši lahko pridejo le do točke pred vhodom v šolo. 

 V času OPB starši ne prihajajo v šolo, po učence v učilnico hodi javni delavec. 

Navodila bomo spreminjali in prilagajali glede na potrebe, priporočila. 

Poskrbljeno bo za dosledno razkuževanje in zračenje. 
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Protokol za šolsko knjižnico v času ukrepov za preprečevanje 

širjenja bolezni COVID-19 
 

 

 Veljajo navodila kot za celotno šolo: 

- Pridejo le ZDRAVI (učenci, strokovni delavci in drugi zaposleni). 

- Umivanje rok, razkuževanje. 

- Uporaba mask. 

- Upoštevanje varnostne razdalje. 

 

Vstopanje v knjižnico, gibanje po njej in izposoja: 

- V knjižnico vstopajo le zdravi. 

- Učenci vstopajo posamezno. 

- Pred vstopom si umijejo roke. Ob vstopu si razkužijo roke. 

- Poskrbijo za varnostno razdaljo (1,5-2 m). 

- Čim manj se dotikajte različnih predmetov, površin in gradiva; le toliko kot je nujno 

potrebno. 

- Izogibajte se listanju knjig. 

- Pri pultu knjižničarki povedo katero knjigo bi si želeli izposoditi in knjižničarka 

vam jo prinese s police. 

- Če se za knjigo, ki ste jo prelistali ne odločite, jo odložite v škatlo pri izposojevalnem 

pultu z napisom »PREGLEDANO GRADIVO« 

 

Vračanje gradiva: 

- Vrnjeno gradivo bo po posodobljenih priporočilih NIJZ  prebrisano z alkoholnim 

robčkom ali razkužilom in bo odležalo 1 dan oz. bo odležalo 3 dni, preden bo varno 

predano v ponovno izposojo. 
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                                     URNIK IZPOSOJE 2020/2021 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

P 

7.30 – 

8.15 

Jutranji sestanek IZPOSOJA 

5.a 

IZPOSOJA 

8.a 

IZPOSOJA 

5.b 

IZPOSOJA 

7.b 

1. ura 

8.15 – 

9.00 

 2.a  

(v razredu) 

2.b 

 (v razredu) 

3.b  

(v razredu) 

3.a  

(v razredu) 

2. ura 

9.05 – 

9.50 

     

3. ura 

10.10 – 

10.55 

     

4. ura 

11.00 – 

11.45 

 OŠ KROG    

5. ura 

11.50 – 

12.35 

 OŠ KROG IZPOSOJA  

8.b 

IZPOSOJA 

6.a 

IZPOSOJA 

7.a 

6. ura 

12.40 – 

13.25 

IZPOSOJA  

4.a 

OŠ KROG IZPOSOJA 

9.c 

 IZPOSOJA  

4.b 

7. ura 

13.30 –  

14.30 

IZPOSOJA 

6. b 

IZPOSOJA 

9.a 

IZPOSOJA 

9.b 

  

 

            

     

           Vodstvo šole 

  

 

 

 

 

 

 


