
 

Organizacija dela ob odprtju šol za učence 9. razredov 
 
Učenci so razdeljeni v skupine, ki zadostujejo normativnim zahtevam (največ 15 učencev in varnostna 
razdalja 1,5 - 2 metra). Skupine učencev so oblikovane enako kot pri pouku SLJ, MAT in TJA. Učenci ves 
čas pouka ostajajo v isti učilnici in sicer po naslednjem razporedu: 
Razredi   učilnica 
9/I   319 
9/II   312 
9/III   313 
9/IV   314 
Pri ŠPO so učenci prav tako v istih skupinah in ni delitve po spolu. 
 
1. ORGANIZACIJA 1. DNE (25. 5. ) 

 
Učenci pridejo v šolo na vhod pri Elektru ob 7.50 uri. Prav tako prihajajo na ta vhod vsi učenci vozači. 
Vozni red je na spletni strani šole in je nekoliko prilagojen. V šolo pridejo z maskami ali drugo primerno 
zaščito obraza in se držijo predpisane razdalje. Enako velja tudi za gibanje po šoli. Preobujejo se v 
garderobah in v razred pridejo v copatih. Ob prihodu v razred si umijejo roke in se usedejo na svoje mesto. 
 
Razredniki počakajo učence v garderobah od 7.30 dalje in poberejo od njih izjave o njihovem 
zdravstvenem stanju. V primeru da učenec nima podpisane izjave, bo odšel domov. 
 
 
2. RZPORED DEŽURSTEV 

 
Dežurstvo na vhodih 
Na glavnih vhodih bo organizirano dežurstvo v času prihajanja v šolo in odhajanja iz nje. 
 

- Jutranje dežurstvo od 7.00 do 8.00 
Naloga dežurnega v jutranjem času je da: 

o poskrbi za posamično vstopanje učencev in zaposlenih v šolo. Zaposleni si ob 
vstopu v šolo obvezno razkužijo roke in nadenejo masko (prejmejo pri dežurnemu  
učitelju).  

 
Dežurstvo na glavnem vhodu pri šolskem parku: 
 
Učitelj MIHA MLINAR 
 
Dežurstvo na vhodu pri Elektru 
 
Učitelj BOGDAN ERZNOŽNIK 
 
 
3. ORGANIZACIJA POUKA (malica, odhod na zunanje površine) 

 
Učitelj, ki devete razrede uči prvo šolsko uro je v razredu od 7.30 dalje zato, da poskrbi za posamičen 
prihod učencev v učilnico. Poskrbi tudi, da si učenci ob prihodu v učilnico najprej umijejo roke.  
 
Pouk se prične ob 8.00 in zaključi najkasneje ob 12.20 za vse učence. Izjema so izbirni predmeti. 
 
Malica bo organizirana od 9.35 do 9.55. Učenci malicajo v učilnicah. Po malico gre dežurni učenec in 
upošteva vsa varnostno zaščitna navodila (maska, higiena rok, varnostna razdalja 1,5m) 



 
4. ORGANIZACIJA PREHRANJEVANJA 

 
Kosilo  
Učenci si pred odhodom na kosilo v učilnici umijejo roke. V jedilnico pridejo po označenem koridorju, kjer 
ohranjajo varnostno razdaljo. 
Prevzem kosila se evidentira z magnetno kartico na delilnem pultu.   
Jedilnica sprejme hkrati 50 otrok. Na kosilo odhajajo učenci 9. razredov ob 12.30. Za vsako skupino bo 
čistilka, pred prihodom naslednje razkužila vse površine. 
 
 
5. NOV NAČIN OBRATOVANJA ŠOLSKE KNJIŽNICE OSNOVNE ŠOLE ŽIRI 
 
Od 18. maja 2020 je izposoja knjig spet možna.  
Zaenkrat ne bo mogoče: 

- vstop v šolsko knjižnico, 

- prosto gibanje po šolski knjižnici, 

- dostop do polic in gradiva, 

- uporaba čitalnice in študijskih prostorov v in pred knjižnico, 

- uporaba računalnika in tablic. 

Vse omejitve so začasne in jih bomo skladno s priporočili NIJZ in takrat, ko bomo zagotovili varno 
uporabo, tudi opustili. 
Pri vstopu v prostor pred šolsko knjižnico vas prosimo, da: 

- vstopate le, če ste zdravi, 

- obvezno nosite zaščitno masko (9. razred), 

- si razkužite roke, 

- upoštevate predpisano varnostno razdaljo (1,5 - 2m), 

- do prostora pred šolsko knjižnico prihajajte posamično. 

Omogočeno bo: 
- Vračilo gradiva. Gradivo, ki ga boste vračali, boste pri vhodu v šolsko knjižnico odložili na pripravljeno 
mizo. Gradivo bo nato 7 dni v karanteni. Po preteku te dobe bo izposoja tega gradiva spet mogoča. 
- Izposoja gradiva. Ker do konca šolskega leta manjka še zelo malo časa, bo izposoja gradiva omogočena 
le izjemoma in po predhodnem naročilu. To lahko naredite:  

- s klicem v knjižnico po telefonu – 04 50 50 819 

- po e-mailu – nastja.sink@osziri.si  

- osebno pred šolsko knjižnico. 

Hvala za razumevanje, veselimo se vašega obiska. 
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