
 

 

 

Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-

izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje 

higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne 

narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-

izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje 

obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno 

evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, 

izvajanje interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane prevozov 

in drugih dejavnosti. Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik 

in letni delovni načrt, izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega 

programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli 

zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model 

predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja 

učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih 

izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične 

distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov. Potrebno se je zavedati, 

da več učencev v učilnici pomeni večje tveganje za prenos okužb zato bi bilo 

smiselno oddelke razdeliti v manjše skupine. Z osnovnim pedagoškim vodilom, 

da se v šoli ohranjajo razredi učencev v celoti, to ni združljivo.   

Uporabnost modela B-OŠ 

Model se uporablja za vse šole in vzgojno-izobraževalne zavode, ki 

izvajajo programe za osnovnošolsko mladino, in za glasbene šole.  

 

 

  

 

 
 



 

 

Vzgojno-izobraževalni zavodi in šole, ki izvajajo prilagojeni izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za otroke z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter prilagojene izobraževalne 

programe z enakovrednim izobrazbenim standardom, izvajajo vzgojno-

izobraževalno delo v okviru možnosti, ki so dodatno pogojene z zdravstvenim 

stanjem posameznih učencev. Način izvedbe šola uskladi z Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.   

Priporočila za načrtovanje in izvajanje 

vzgojnoizobraževalne dejavnosti 

• Pri izvajanju modela B veljajo vsa priporočila, ki so za načrtovanje in 

izvedbo vzgojno-izobraževalne dejavnosti zapisana pri modelu A. Zaradi 

lažjega izvajanja pouka zaradi higienskih priporočil naj šole izvajanje 

eksperimentalnega dela v specializiranih učilnicah organizirajo v 

blokurah. Model B omogoča kakovostno izvajanje vseh vzgojno-

izobraževalnih dejavnosti v šoli.  

• Šole naj posebno pozornost namenijo tudi telesni dejavnosti učencev. 

Predmet šport naj se v skladu z možnostmi v čim večji meri izvaja na 

prostem.  

• Priporočamo, da šole svoje razvojne aktivnosti in druge dejavnosti v 

zvezi z vključe- vanjem v različne projekte nadaljujejo enako kot pred 

epidemijo covid-19. Pri tem pa upoštevajo higienska in splošna 

priporočila.  

• Pri izvajanju tega modela lahko v šolah opravljajo prakso tudi študenti 

peda- goških študijskih programov. Pri tem pa morajo upoštevati vse 

zdravstvene ukrepe, ki veljajo v posamezni šoli. 



 

 

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe 

s SARS-CoV-2: model B-OŠ 

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 je priporočljivo 

oddelke razde- liti v manjše skupine. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v 

šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to sicer ni združljivo. Treba pa se je 

zavedati, da več učencev v učilnici pomeni večje tveganje za prenos okužb. 

 V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma 

obiskovalci. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani 

protokol oziroma načrt gibanja po šoli, ki ga pripravi šola. Na vstopu v 

šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za 

preprečitev okužbe s koronavirusom. Šola vodi evidenco zunanjih 

obiskovalcev šole.  

 Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če 

strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, 

oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge 

bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma 

skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se 

šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje.  

 Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in 

vodo oziroma razkuževanje rok (v prvem VIO prednostno svetujemo umivanje 

rok), uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja. Zaprte 

prostore je treba zračiti večkrat dnevno. Vsi prostori in površine se redno, 

dnevno čistijo in razkužujejo. Svetuje se čim manjše število stikov, zato se 

priporoča, da se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo. 

Priporočamo, da se učenci med odmori zadržujejo v učilnicah oziroma na 

hodnikih Za uporabo sanitarij in drugih skupnih prostorov se izdelajo protokoli 

prihajanja in odhajanja na način, da prihaja do čim manjšega števila stikov med 

učenci različnih skupin.   



 

 

 Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe v času prihodov v šolo ter v času 

odmorov skrbi delavec šole. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na 

prostem. Pouk se lahko izvaja tudi v specialnih učilnicah in laboratorijih, ki so 

pred prihodom nove skupine učencev očiščeni in razkuženi.  

 Pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja 

skupin učencev iz različnih razredov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo 

le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako 

skupino očistiti in razkužiti.   

 Šole izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa ter vse 

potrebno opredelijo v hišnem redu. Vodijo natančno evidenco udeležbe učencev 

pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter 

evidenco udeležbe učencev pri pouku v učnih skupinah. Natančno evidenco 

učencev vodi šola tudi pri izvajanju vseh dejavnostih razširjenega programa.  

 Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa 

(po možnosti v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka). Za učence se organizira 

prevzem kosil v jedilnici šole na način, da se določi urnik oziroma število 

učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici.  

Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za 

preprečevanje širjenja virusa. 

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne 

izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem 

VIO to naredi učitelj/-ica. 

Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne 

mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 

2 metra).  

Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer 

na destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost 

skupin učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. 



 

 

 Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in 

delavec šole. Če to ni izvedljivo mora biti med učenci različnih razredov v 

učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 

metra, sede najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev 

iz učilnice. 

 Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upo- 

števanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 

(samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko). 

Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega razreda ali pa na 

daljavo. 

 V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba 

mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, 

ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega 

VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih 

prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno 

s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.  

 Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali 

prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure 

potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Enako naj 

v največji možni meri potekajo sestanki zaposlenih. Če potekajo v živo, naj 

udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, 

upoštevajo naj navodila medicine dela. 

 


