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• Dežurni učitelj na hodniku v pritličju pazi na zamaške ob prehodu otrok na jutranje dejavnosti. 
• V Šilihovi dvora je treba biti pozoren na 8. in 9. razred, ki radi zaidejo na isto stran dvorane. 
• Redno zapisujte evidence. Če še niste izpolnite seznam vseh evidenc v ZBORNICA/ BELEŽENJE 

PRISTONOSTI/SEZNAM EVIDENC DRUŽENJA 
• Starši zjutraj več nimajo vstopa v šolo. Popoldne jih usmerite na tablo pri telovadnici OPB-kje nas najdete, 

kjer pogledajo, kje se nahaja njihov otrok. V šolo naj vstopijo pri zadnjem vhodu. Pri glavnem vhodu starši 
nimajo vstopa. Če ima otrok še krožek, ga starš čaka zunaj, ne pa pred učilnico. Opozarjajte jih tudi na 
uporabo maske ter razkuževanje rok. 

• Pri zajtrku drugi dežurni učitelj odpelje 2. razred ko pojedo organizirano v razred. Potem se vrne v jedilnico, 
kjer otroke pošilja v razred posamič. 

• Glede kosila sem naredila razpored, ki ga najdete v zbornici na oglasni tabli. Vzamite si svoj izvod, ki ga 
imejte pri sebi, ko ste v razredu 5. oz. 6. uro, da vam bo v pomoč, kdaj ima kateri razred kosilo. Pazite na 
SREDO, ko gre 7. a na kosilo pred razredno uro, 6. a pa 15 min po zaključku TIT. Medtem so v VV. 

• Posebnost je prehajanje na ŠVZ. Učenci, ki PP imajo ŠVZ po rekreaciji, si nesejo športno opremo s sabo vem 
pred šolo (če je rekreacija zunaj) in po rekreaciji gredo zunaj okrog šole skozi stranski vhod v garderobe na 
telovadbo. Po koncu ure se preoblečejo in jih vse skupaj športni učitelj (Igor, ker mora Gregor na rekreacijo) 
odpelje do garderobe, kamor odnesejo v rokah čevlje, nato pa pospremi do njihove mize v jedilnici. 5. 
razred si nese v torek športno opremo s sabo v jedilnico, nato pa gre po malici direktno v garderobe pri 
telovadnici. 

• Po malici/rekreaciji ter pred začetkom pouka pride otroke iskat učitelj, ki jih naslednjo uro poučuje. 
• WC v času malice se zaklene. 
• Otrokom svetujemo, da si prinesejo vrečko za masko, da je le-ta shranjena na čistem mestu, ko je ne 

uporabljajo. 
• Vsak oddelek OPBja ima lahko v parku svojo žogo. Z njo se igra izključno tisti oddelek OPBja, od katerega je. 

Žogo otrokom preda učitelj OPBja, ne vzamejo si je sami. 
• Za zadnjem igrišču se mora zapredi pretok vode na pipi. 
• V primeru dela na daljavo s posamezniki, v tem trenutku na PP učencu pošiljamo naloge/zadolžitve preko 

maila. Učitelji se dogovorilo, kateri dan bo kdo dal nalogo. Vse pošljejo razredniku, ki naloge posreduje 
učencu. Delo pri posameznem predmetu naj bo strnjeno. V prihodnje bodo učenci dobivali naloge v 
MSTEAMS. V 1. triadi bodo učenci dobivali naloge v SEESAW. Andreja izobrazi učiteljice 1. triade in zadnji 
oddelek vrtca na to temo. 

• Z namenom hitrejše vzpostavitve MSTEAMS, učitelji že sedaj dajejo učencem nekatere domače naloge v 
MSTEAMS. Učitelji posameznega razreda se na tedenski ravni dogovorijo, kdaj bo kdo dal nalogo v 
MSTEAMS. Dogovore vodi razrednik. Po opravljeni  nalogi je obvezno potrebno preveriti, če so vsi učenci 
dostopali v MSTEAMS, opravili nalogo oziroma so imeli s tem kakšne težave.  Težave je potrebno sproti 
odpravljati, da bodo učenci čimprej usposobljeni za opravljanje nalog preko MSTEAMS. 

• Razredniki pri učencih čimprej preverite njihove računalniške zmogljivosti. Če kdo nima doma računalnika, 
se obrnite na Jureta, ki skupaj z ravnateljico poskusi najti možnost za posojo šolske računalniške opreme. 


