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Organizacija dela ob odprtju šole za učence OŠPP (NIS, PPVI) 

 
Učenci so razporejeni v oddelku, ki zadostuje normativnim zahtevam (največ 15 učencev in varnostna 
razdalja 1,5 - 2 metra).  
 
 
ORGANIZACIJA ZA ODDELEK NIS IN PPVI OD 1. 9. 2021 DO SPREMEMBE OZIROMA PREKLICA 
 

o Učenci NIS in PPVI pridejo v šolo s prihodom šolskega prevoza.  
o Učitelj sprejme učence na vratih vhoda v šolo in jih usmeri in poskrbi, da gredo do garderobe, 

kjer se preobujejo v copate. Nato jih napoti v matično učilnico.  
o Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizico, ki jim 

je dodeljena.  
 
Učenci v OŠPP MUTA so razporejeni sledeče: 
 

RAZRED UČILNICA št. učencev v skupini 

NIS učilnica ODD 2  4 

 
 

RAZRED UČILNICA št. učencev v skupini 

PPVI učilnica PPVI 5 

 
 
RAZPORED UČITELJEV 
 
Spremstvo učencev na vhodu 
Na vhodu bo organizirano dežurstvo učiteljev v času prihajanja in odhajanja v šolo. 
 

- Jutranje dežurstvo od 6.30 do 8.00 
Naloga dežurnega učitelja v jutranjem času je, da: 

o poskrbi za posamično vstopanje učencev v šolo,  
o po potrebi usmerja učence do matične učilnice.  

 
Dežurstvo na vhodu 

Dežurstvo  ponedeljek torek sreda četrtek Petek 

6.30 – 8.00 T. Merčnik T. Merčnik T. Merčnik T. Merčnik T. Merčnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Dežurstvo po pouku od 13.40 do 14.00 
Naloga dežurnega učitelja v času po pouku je, da: 

o starši in drugi obiskovalci ne vstopajo v šolo, 
o spremlja učence na šolski prevoz, 
o je med učenci varnostna razdalja 1,5 - 2 metra. 

 
Dežurstvo na vhodu 

Dežurstvo  ponedeljek torek sreda četrtek Petek 

13.40 – 14.00 T. Merčnik T. Merčnik N. Šantl N. Šantl T. Merčnik 

 
 
ORGANIZACIJA POUKA (malica, odhod na zunanje površine) 

 
o Učitelj razporedi učence v učilnico ob prihodu v šolo.  
o Učitelj poskrbi, da si učenci ob prihodu v učilnico najprej umijejo roke in šele za tem odložijo 

in pripravijo svoje šolske potrebščine. 
o Pouk se za NIS se začne ob 7.30 ali ob 8.20 in se zaključi najkasneje ob 13.35. 
o Pouk za PPVI začne ob 8.00 in zaključi ob 14.00.  

 
Učitelj si sam organizira pouk in določi čas trajanja dejavnosti, ko je z učenci v isti učilnici več 
zaporednih ur. Menjave učiteljev pa se izvajajo ob točno določenih urah glede na urnik.  
 
Oddelek PPVI ima določen prostor na prostem. Priporočeno je, da se večina pouka izvaja na prostem.  

 

 Prostor (šolski vrt) Prostor pred šolo 

skupine PPVI NIS 

 
Malica bo organizirana od 9.55. do 10.15. Učenci malicajo v učilnici. 
 
o Malica bo pripravljena v skladu s smernicami NIJZ.  
o Hrano pri malici razdeli izključno učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom.  
o Malico na OŠPP pripelje kuhinjsko osebje in/ali hišnik. 
o Pred začetkom malice učenci svojo mizo obrišejo z razkužilno brisačko ali razkužilom (po potrebi 

jim pomaga učitelj).  
o Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke.  
o Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom.  
o Po zaužitju ostanke odvržejo v zato namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika itd.  
o Obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom (po potrebi jim pomaga učitelj).  
o Sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.  
o Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnese učitelj. 

 
ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 
o Učitelj podaljšanega bivanja prejme seznam učencev z navedbami glede odhodov domov. 
o Učitelj ob prvem srečanju s skupino postavi pravila, priporoči igre v učilnici ter igre na zunanjih 

površinah.  
o Učenci se lahko igrajo tako, da se med seboj ne rokujejo, dotikajo.  
o Po vsaki skupni igri, kjer se rokujejo z istimi predmeti, si učenci umijejo roke. Predmete/igrače po 

uporabi učitelji razkužijo ali pripravijo na mizo, da jih razkužijo čistilke. 
 
 



Kosilo  
o Oddelek NIS odide skupaj na kosilo v jedilnico (upošteva se varnostna razdalja 1,5 - 2 metra). 
o Oddelek PPVI odide skupaj na kosilo v jedilnico (upošteva se varnostna razdalja 1,5 - 2 metra).  
o Učenci si pred odhodom na kosilo v učilnici umijejo roke. 
o  V jedilnico ohranjajo varnostno razdaljo. 
o Za učence je pripravljen sedežni red. Učenci in učitelji ga upoštevajo do preklica. 

 

čas Oddelek čas  

13.35 NIS 14.00 NIS- odhod domov, šolski prevoz 

13.35 PPVI 14.00 PPVI- odhod domov, šolski prevoz 

 
o Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo roke, enako ob odhodu iz nje.  
o V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 – 2,0 

m in da ima vsak učenec na vsaki strani po dva prazna stola.  
o Zato je odgovoren učitelj, ki poučuje v času kosila oddelek PPVI, v NIS je odgovoren učitelj OPB.  
o V jedilnici so le stoli, ki se lahko uporabljajo. 

 
5. ŠPORTNA DVORANA 
 
Športna dvorana OŠ Muta se lahko uporablja. Uporaba garderob ni dovoljena (učenci se preoblačijo v 
učilnicah, v telovadnico vstopajo skozi vhod pri hišniku). Lahko pa se v skladu z razporedom uporabljajo 
športne površine na prostem. 
 
 
6. NOV NAČIN OBRATOVANJA ŠOLSKE KNJIŽNICE OSNOVNE ŠOLE MUTA 
 
Šolska knjižnica je normalno odprta. Vrnjene knjige se oddajo na posebno mesto in ostanejo tam en dan. 
 
 
 
 
Pripravili: Anita Ambrož, prof.                                                        Ravnateljica: Anita Ambrož, prof. 
                Jelka Furman 
                mag. Helena Boh 
                Tine Pajk, prof. teh. in rač. 
        
                                                                                                          


