
Poročilo o delu v II. polletju – šola 

 

Zaključuje se zelo zanimivo šolsko leto. Epidemija nas je prisilila, da smo skoraj polovico drugega polletja morali 

izvajati delo na drugačen način. Sedaj so se vsi učenci vrnili v šolo in delo poteka dokaj normalno.  

 Podrobne analize šolskega leta, ki se zaključuje bodo narejene kasneje in bodo predstavljene na naslednji seji.  

 

ORGANIZACIJA VIZ DELA 

Delo je potekalo po sprejetem LDN do 13. 3. 2020. Nato so se zaradi epidemije razmere spremenile in čez noč je 

bilo potrebno prilagoditi načrt dela. Na konferenci smo se dogovorili, da bomo nadaljevali VIZ delo na daljavo. 

Odločili smo se za način, ki nam je bil vsem blizu oz. smo ga vsi obvladovali. Odločili smo se objavljati gradiva na 

šolski spletni strani.  

Sproti smo se prilagajali razmeram, se učili in se zelo trudili, da bi delo potekalo dokaj normalno naprej. Vseskozi 

smo spremljali, kako poteka delo na daljavo, veliko smo komunicirali med seboj, s starši in učenci. Nekaterim 

družinam, ki niso imeli računalnikov smo posodili šolske. Odzvali smo se na pobude in razdelili papir za tiskanje, ki 

smo ga imeli na zalogi. Skratka poskušali smo se odzivati na težave, ki so jih imeli učenci in tudi starši pri pouku na 

daljavo.  

Po dveh tednih smo dobili priporočila od Zavoda RS za šolstvo in MIZŠ za delo na daljavo. Na podlagi priporočil in 

lastnih izkušenj smo se odločili, da zmanjšamo obseg učne snovi. Naredili smo nove urnike in število ur dnevno smo 

zmanjšali, predvideli pa smo vsak dan ure gibanja. Takšen način dela je potekal do vrnitve otrok v šolo.  

S strokovnimi delavci smo se srečevali na video konferencah. Po potrebi so se preko video konferenc srečavali tudi 

strokovni delavci med seboj.  

Učitelji so imeli zelo različne pristope. Težili smo k temu, da je čim manj gradiv, ki jih je potrebno tiskati. Na voljo 

je bili veliko interaktivnih gradiv, ki smo se jih posluževali. V zadnjem času, pa je bilo veliko video konferenc. 

 

NPZ 

Zaradi epidemije učenci 6. in 9. razredov niso pisali preizkusov iz NPZ. 

 

Kadrovska problematika 

Ob razglasitvi epidemije smo glede na potrebe delavce poslali na izredni dopust, čakanje na delo in delo od doma. 

Maja se je delavka vrnila iz porodniškega dopusta.   

 

OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Redno delo je potekalo po učnem načrtu. Učne načrte je bilo potrebno zaradi epidemije prilagoditi razmeram. Tako 

je vsak posameznik presodil, katere vsebine so pomemben za nadaljevanje šolanja in katero snov lahko pustijo, da 

se obravnava v naslednjem šolskem letu. Na daljavo smo izvajali vse predmete. Za nekatere predmete predvsem 

izbirne predmete, neobvezne izbirne predmete, pevske zbore se je snov objavljala enkrat tedensko ali enkarat na dva 



tedna. Razširjen program je bil ob delu na daljavo zelo okrnjen. Kolegice so se vseskozi trudile, da so tudi učenci z 

učnimi težavami imeli pomoč. Komunicirali so po telefonu in jim poskušali pomagati. 

 

Dnevi dejavnost, šole v naravi ekskurzije 

Dneve dejavnosti smo do 15.3. izvajali po LDN. Izvedli smo tudi zimsko šolo v naravi za 6. razred. Nato smo dneve 

dejavnosti  prilagodili razmeram. Pri izvedbi dnevov dejavnosti smo poskušali slediti načrtovanim temam. Izvedbo 

pa smo prilagodila razmeram in jih izvedli na daljavo. Izkoristili smo interaktivne vsebine, ki so nam bile na 

razpolago. Dan dejavnosti smo tudi izpeljali s pomočjo ZOOMA (Živimo varno od 6. do 9. razreda). 

Smo pa morali odpovedati vse načrtovane ekskurzije in šole v naravi. 

 

Tekmovanja v znanju 

Tekmovanja v zanju se v času epidemije niso izvajala. 

 

Nadstandardne storitve 

Do epidemije so se izvajale po programu. Nato smo vse programa ustavili. Sedaj pa so se začele izvajati nekatere 

vsebine. Izvajajo se predvsem tiste, kjer izvajalci lahko zagotovijo vse pogoje za preprečevanje širjenja okužbe. 

 

V času, ko je bila šola zaprta smo izvajali vse aktivnosti in priprave na novo šolsko leto. Tako smo opravili izbor 

gradiv za naslednje šolsko leto, opravili izbor obveznih izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov in ostale aktivnosti 

načrtovanja dela za naslednje šolsko leto.  
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