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Model

B-OŠ

Aktiviranje modela s sklepom določi Vlada RS oziroma ministrica,
pristojna za izobraževanje.

Veljavnost modela B-OŠ
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 oddelku 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.

Uporabnost modela B-OŠ
Model se uporablja za šole, ki izvajajo programe za osnovnošolsko mladino.

Priporočila za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti
• Pri izvajanju modela B veljajo vsa priporočila, ki so za načrtovanje in izvedbo vzgojno-izo62

braževalne dejavnosti zapisana pri modelu A.

• Priporočamo, da učitelji posebno skrb namenijo nadarjenim učencem, učencem s posebnimi potrebami in učencem iz ranljivih skupin. To naj šole upoštevajo že pri načrtovanju dela
v okviru strokovnih aktivov.
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• Zaradi lažjega izvajanja pouka zaradi higienskih priporočil naj šole izvajanje eksperimentalnega dela v specializiranih učilnicah organizirajo v blok urah. 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 vključevanjem
v različne projekte nadaljujejo enako kot pred epidemijo covida-19. Pri tem pa upoštevajo
higienska in splošna priporočila.

• Pri izvajanju tega modela lahko v šolah opravljajo prakso tudi študenti pedagoških 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
Šole uporabijo protokole, ki so jih pripravile v preteklem letu. Aktualni higienski ukrepi so
podrobneje opredeljeni na spletni strani NIJZ v sklopu Vzgoja in izobraževanje v šolskem/študijskem letu 2021/22: https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-2021/2022, podsklop Osnovna šola.
O obveznih ukrepih, ki bodo potrebni zaradi epidemiološkega stanja in za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-Cov-2 (upoštevanje pogoja PCT, pogoji testiranja za zaposlene ipd.), bo
odločala Vlada RS Slovenije.
Šole naj pri svojem delu upoštevajo tudi naslednje ukrepe:
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. Pri vhodu 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 druge bolezni, učenca odpelje v poseben
prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo (glej poglavje
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4). Šola pri tem smiselno upošteva tudi Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob
nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. V primeru potrjene okužbe s
SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili in navodili, navedenimi v poglavju 4.
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 ustrezno zračiti, skladno z načrtom prezračevanja. Več o zračenju je dostopno na https://www.nijz.si/sl/
vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-2021/2022 – dokument o zračenju). 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. 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 temeljito prezračeni, očiščeni in razkuženi.
Pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin
učencev iz različnih oddelkov. 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 dejavnosti 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. Več v Higienska priporočila za pre64

prečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v Vzgoja in izobraževanje v šolskem/študijskem
letu 2021/22: https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-2021/2022 – podsklop Osnovne šole.
Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.
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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, morata biti med učenci – vozači različnih oddelkov 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 upoštevanju
vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, če se le da istega oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).
Medvrstniška pomoč se, če se le da, lahko izvaja za učence v okviru istega oddelka ali
pa na daljavo.
Uporaba mask skladno z veljavnimi odloki, priporočili objavljenimi na spletni strani NIJZ
(https://www.nijz.si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2)
in glede na presojo pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa.
Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo (telefon,
videoklic itd.).
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