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POMEMBNE INFORMACIJE ŠOLSKEGA LETA 2021/2022 

 
 

IZVAJANJE POUKA PO MODELU B 

 

V skladu z ukrepi NIJZ in MIZŠ bomo v šoli izvajali obvezni program ter razširjeni 

program (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, varstvo vozačev 

…).  

Pod ukrepi, ki jih je pripravil NIJZ, se bodo izvajali tudi obvezni in neobvezni izbirni 

predmeti, dodatni in dopolnilni pouk, manjše učne skupine ter vse dodatne strokovne 

pomoči.  

 

Z upoštevanjem vseh priporočil NIJZ se bo po tem modelu lahko izvajalo tudi 

načrtovane šole v naravi in dnevi dejavnosti. 

 

Pouk bo za učence potekal v matičnih učilnicah oddelkov. V času manjših učnih 

skupin, kjer se bo delil le matični razred, se bodo v skladu s priporočili uporabljale 

tudi nekatere druge učilnice, specializirane učilnice, telovadnica in knjižnica. 

 

O načinu dela bodo učenci seznanjeni že prvi šolski dan, starši pa podrobneje na 

prvem roditeljskem sestanku. 
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URNIK ZVONENJA 

Za učence od 1.–3. razreda je v času Covid -19 spremenjen urnik zvonjenja. Za 
učence od 4.–9. razreda ostaja časovni potek šolskih ur in odmorov nespremenjen. 
 
 

1.−3. RAZRED 

Predura 7.30–8.15 

1. ura 8.20–9.05 

MALICA 9.05–9.25 

2. ura 9.25–10.10 

3. ura 10.15–11.00 

4. ura 11.05–11.50 

KOSILO 11.50–12.10 

5. ura 12.10–12.55 

 

PRIHODI V ŠOLO IN ODHODI IZ ŠOLE 

 
V šolo vstopajo le zdravi zaposleni in učenci, ob slabem počutju in znakih bolezni 
ostanejo doma.  
 
Pred vstopom v šolske prostore si učenci namestijo masko, razkužijo roke in se v 
garderobi preobujejo. Nato gredo takoj v matično učilnico. Zaščitno masko bodo vsi 
učenci uporabljali v skupnih prostorih, učenci 6.−9. razreda pa tudi v matičnih 
učilnicah.  
 
Ob prihodu in odhodu prosimo za upoštevanje varnostne razdalje in ostalih priporočil 
NIJZ. Učence, ki v šolo prihajajo sami, starši obvestite, kje je mesto njihovega vhoda 
v šolo. 
Učenci v šolo vstopajo in iz nje izstopajo posamično z nadeto zaščitno masko 
pri naslednjih vhodih (izhodih): 
 

RAZRED VSTOP, IZSTOP 

2.–5. glavni vhod 

6.−9. vhod pred telovadnico 

Vhod pri telovadnici se zapre ob 8.20, zato je po tem času možen vhod le na 

glavnem vhodu. 

Prvošolci bodo od 7.30–8.20 vstopali v šolo na vhodu za prvošolce, pred tem na 

glavnem vhodu. Odhod prvošolcev iz šole je pri glavnem vhodu, kjer se informacije 

predajo vratarju informatorju. 

Na podružnični šoli Mlinše različnih vhodov ni možno organizirati, zato je potrebno še 

toliko bolj upoštevati varnostno razdaljo. 



 

 

Preko e-Asistenta sporočite razredničarki, s kom in na kak način učenec 

odhaja domov za vsak dan v prvem tednu pouka. Po prejetju prijavnice v 

razširjeni program (podaljšano bivanje, interesne dejavnosti), bomo nato upoštevali 

na prijavnici naveden čas in način prihodov ter odhodov. 

 

ŠOLSKI PREVOZI 

Šolski prevozi z avtobusi in s kombiji bodo organizirani po končanem pouku (priloga 

1), kasneje po priloženem voznem redu (priloga 2). Vozači med prevozom s šolskim 

avtobusom ali kombijem nosijo masko. 

 

ŠOLSKA PREHRANA 

 
Že prvi šolski dan bo poskrbljeno za malico in kosilo (na osnovi prijave v mesecu 
juniju). Prosimo, da za učence, ki prvi dan ne bodo koristili prehrane, so pa sicer 
nanjo prijavljeni, odjavite prehrano za prvi šolski dan najkasneje do torka, 31. 8. 
2021, do 8. ure, preko eAsistenta.  
 
Glede na prejeti urnik učencev predlagamo, da pravočasno uredite prijavo oz. odjavo 

na prehrano tudi za naslednje dni preko eAsistenta do 22. ure za naslednji dan, 

izjemoma na naslovu  tajnistvo@osik.si  ali po telefonu 03/56-70-200 do 8. ure za isti 

dan.  

 

Kosilo za učence poteka po razporedu, ki je pripravljen optimalno glede na urnike 

različnih razredov in upoštevanju priporočil.  

 
Vse ostale informacije bodo učenci prejeli v šoli, starši pa na roditeljskih sestankih, ki 
bodo potekali prihodnji teden. 
                                                                                                   

Vodstvo šole 
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