
OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA 

 

Organizacija dela ob odprtju šol za učence od 1. do 3. razreda 

 Spoštovani starši, 

v torek, 26. 1. 2021 se v šolo vračajo učenci 1., 2. in 3. razreda. 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 26. 1. 2021 DALJE  

 

VSTOP V ŠOLO 
Zunanji obiskovalci počakajo pred šolo, kjer jih sprejme javni delavec. Vstop v šolo zunanjih 

obiskovalcev evidentira informatorka, 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 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). 

 

ORGANIZACIJA POUKA 

Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizico, ki 

jim je dodeljena.  

 

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. 

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. 



Neobvezni izbirni predmeti se v vseh razredih, razen v 1. razredu, izvajajo na daljavo. 

Izvaja se čim več športa, kolikor se le da na prostem. 

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

oziroma oddelkov.  

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

vsaki uri se prostor intenzivno prezrači, 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 nosijo masko ves čas. 

 

 

 

Naše sodelovanje z vami starši bo potekalo še naprej preko telefona ali po elektronski pošti. 

           Vodstvo šole 

MALICA 

 

1. razred Ob 8.20 v jedilnici šole 

2. razred Ob 8.45 v jedilnici šole 

3. razred Ob 9.10 v jedilnici šole 

ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Skupine podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo po spodaj 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. 

KOSILO 

 

1. razred Vsak ob 11.30 v jedilnici šole 

2. a razred PON ob 12.00 v jedilnici šole 

TOR ob 12.00 v jedilnici šole 

SRE ob 12.10 v jedilnici šole 

ČET ob 12.35  v jedilnici šole 

PET ob  12.35 v jedilnici šole 

2. b razred PON ob 12.10 v jedilnici šole 

TOR ob 12.10 v jedilnici šole 

SRE ob 12.00 v jedilnici šole 

ČET ob 12.45  v jedilnici šole 

PET ob  12.45 v jedilnici šole 

3. a razred PON ob 12.35 v jedilnici šole 

TOR ob 12.35 v jedilnici šole 

SRE ob 12.35 v jedilnici šole 

ČET ob 12.00  v jedilnici šole 

PET ob  12.00 v jedilnici šole 

3. b razred PON ob 12.45 v jedilnici šole 

TOR ob 12.45 v jedilnici šole 

SRE ob 12.45 v jedilnici šole 

ČET ob 12.10  v jedilnici šole 

PET ob  12.10 v jedilnici šole 



  

 


