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OSNOVNA ŠOLA II   MURSKA SOBOTA 

 

Organizacija dela od 1. do 9. razreda – od 3. 5. 2022 

 

Od torka, 3. 5. 2022, se vračamo na pouk, ko učenci predmetne stopnje menjavajo učilnice, 

malice in kosila pa se opravijo v jedilnici. Ob tem je še vedno poudarek na tem, da v šolo 

prihajajo  le zdrave osebe, zato je pomembno, da vsi upoštevamo higienske ukrepe (umivanje 

rok, zračenje prostorov, higiena kašlja…)  

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA NA ŠOLI OD 3. 5. 2022 DALJE  

 

VSTOP V ŠOLO –razredna stopnja 

V šolo vstopajo le zdrave osebe. Zunanji obiskovalci počakajo pred šolo, kjer jih sprejme 

javni delavec. Vstop v šolo zunanjih obiskovalcev evidentira v knjigo obiskovalcev 

informator, ostali zaposleni oziroma tajništvo. 

Dežuranje : jutranje varstvo in hodnik zgoraj: učitelji razredne stopnje v jutranjem varstvu 

in hodniku zgoraj, javni delavci pa v garderobah. 

Ostali učenci se preoblečejo, preobujejo v garderobi in gredo v matično učilnico. Učilnice 

ostanejo odprte do prihoda razredničark. Učenci se ne zadržujejo v jedilnici. 

Učenci JV (do 7.30) se ob prihodu v šolo v garderobi preobujejo in gredo v matično 

učilnico. 

Učenci ne prihajajo predčasno v šolo (izjemoma tisti, ki bodo vključeni v jutranje varstvo). 

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

1. razred – vhod pri učilnicah 1. razreda 

2. a, 2. b – glavni vhod 

3. a, 3. b – 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. 

 4. a in 4. b – glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

 5. a -vhod pri veliki telovadnici v nadstropju. V šolske copate se preobujejo pred učilnico 

N13. Matična učilnica N12. 

5. b - glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

 

VSTOP V ŠOLO – predmetna stopnja 
 

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

6. a – glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

6. b - glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

7. a - glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

7. b - glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

7. c - glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

8. a - glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

8. b – glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

9. a – glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

9. b - glavni vhod. V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

Učenci prihajajo v šolo tik pred poukom, razen vozačev. 

Preobujejo se v garderobi in gredo v učilnico, kjer imajo prvo uro pouk. V jedilnici se ne 

zadržujejo. 

Učenci ne dežurajo. 

Dežuranje  ob vhodu v šolo, v garderobi predmetne stopnje, hodniki pred učilnicami 

predmetne stopnje - učitelji predmetne stopnje in javni delavci. 
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ORGANIZACIJA POUKA 

Izvajanje pouka poteka po urniku- učenci predmetne stopnje menjavajo učilnice. Učitelji 

poskrbijo za zračenje učilnic in opozarjajo učence na higieno rok.  

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 garderobni omarici.  

Šola poseben poudarek namenja vzpodbujanju telesne dejavnosti in ohranjanju telesne 

zmogljivosti ter izvajanju čim več gibalnih oz. športnih aktivnostih.   

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

prezračiti. 

Rekreativni odmori na predmetni stopnji ostanejo po urniku. 

Učenci na neobvezni ali obvezne izbirne predmete čakajo pred šolo na klopeh ali v jedilnici 

šole – mize ob metodičnem kabinetu. 
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MALICA – v jedilnici šole 

Pred zaužitjem hrane si učenci umijejo roke. 

 

Malica je pripravljena na mizah – tehnični delavci. Po končani malici vsak učenec pospravi 

za sabo in odnese stvari k odlagalnemu pultu. Reditelj v razredu preveri, če so mize po 

malici pospravljene. 

 

Dietna prehrana: učenci predmetne stopnje, ki imajo dietno malico, jo pridejo iskat k 

delilnemu pultu v jedilnici šole. 

 

Sedežni red: nahaja se v prilogi. Razredniki se z učenci dogovorijo in razdelijo učence pri 

mizah pred malico v torek, 3. 5. 2022. 

 

1. razred Ob 8.20 v jedilnici šole 

2. razred Od 9.00  do 9.15 v jedilnici šole 

3. razred Od 9.00  do 9.15 v jedilnici šole 

4. razred Od 9.00  do 9.15 v jedilnici šole 

5. razred Od 9.00  do 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 – do 10.05 

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

naprej na rekreativnem odmoru-  do 10.05 

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

naprej na rekreativnem odmoru -  do 10.05 

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

naprej na rekreativnem odmoru -  do 10.05 

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

naprej na rekreativnem odmoru -  do 10.05 

8. a Od 9.50 do 10.05  v jedilnici šole 

8. b Od 9.50 do 10.05  v jedilnici šole 

9. a Od 9.50 do 10.05  v jedilnici šole 

9. b Od 9.50 do 10.05  v jedilnici šole 

Učitelj, ki na predmetni stopnji poučuje 2. šolsko uro  poskrbi: 

-  da si učenci v razredu pred malico umijejo roke 

-  pridejo z učenci k mizi in poskrbijo, da se kulturno prehranjujejo 

- za prezračevanje učilnice. 

Oseba, ki ima neposreden stik s hrano in pripravlja obroke na mizah, obvezno uporablja 

rokavice za enkratno uporabo. 

 

Mize se razkužijo pred in po prehranjevanju - tehnično osebje.  
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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      7. 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 

                          V času rekreativnega odmora se učilnice zračijo. 

                           Po prihodu v učilnico si učenci umijejo roke.  

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 

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 

                        V času rekreativnega odmora se učilnice zračijo. 

                           Po prihodu v učilnico si učenci umijejo roke. 



5 
 

 

 

 

 

 

Murska Sobota, 3. 5. 2022 

Vodstvo šole 

 

KOSILO – razredna stopnja 

 Kosilo se opravi v jedilnici, po pouku z učiteljem podaljšanega bivanja.  

Sedežni red: če je prostor, se učenec usede pri mizi, kjer ima malico, v nasprotnem primeru 

pa pri prosti mizi.  

Delitev pribora – čistilka, informatorka. 

Iz avtomatov si učenci ne jemljejo napitkov, ker jih le ti čakajo natočeni na pultu. Pri 

obroku učenci dobijo napitek, čez dan  pijejo vodo iz lastnega bidona. 

 

KOSILO – predmetna stopnja 

Kosilo se opravi po pouku, v jedilnici. Dežurni učitelji dežurajo v jedilnici šole. 

Šolske torbe in potrebščine učenci pustijo v učilnici, kjer so imeli zadnjo uro pouk, če je le-

ta  zasedena, pa v garderobni omarici. Pred kosilom si temeljito operejo roke. 

Iz avtomatov si učenci ne jemljejo napitkov, ker jih le ti čakajo natočeni na pultu. Pri 

obroku učenci dobijo napitek, čez dan  pijejo vodo iz lastnega bidona. 

Delitev pribora – čistilka, informatorka. 

ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Učenci si pred odhodom na kosilo v učilnici umijejo roke.  

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. 

POPOLDANSKA MALICA: v jedilnici šole  ob 14.00 

RAZKUŽEVANJE  IN PREZRAČEVANJE 

Vhod pri veliki in mali telovadnici 

Vhod 1. razred 

Telovadnice 

Garderobe pri veliki telovadnici 

Ograje 

Kljuke 

WC 

Mileva Zorko, javni delavci. 

 

Glavni vhod, garderobe pri vhodu Javni delavci 

Jedilnica  Mileva Zorko 

Razkuževanje cele šole od 12.00 naprej Čistilke 

POPOLDANSKA MALICA 

V jedilnici šole Ob 14.00 
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