
Poročilo o delu v drugi polovici leta – šola 

(gradivo ni lektorirano) 

 

Tudi drugo polovico šolskega leta je zaznamovala epidemija. Vendar smo imeli to srečo, da je 

večina dela v tem času potekala v šoli. Pouk je bil prekinjen samo v času od 6. do 9. 4. 2021, 

ko je potekal pouk na daljavo.  

Organizacija in obseg VIZ dela 

Delo v šoli smo po vrnitvi učencev nazaj v šole organizirali tako, kot smo ga zastavili 

septembra. Vendar smo morali biti pri organizaciji pozorni, da se učenci iz posameznih skupin 

niso preveč mešali med seboj. Držati smo se morali vseh ukrepov, ki so jih priporočale pristojne 

službe.  

Vrnitev učencev v šole je pokazala, da pouk na daljavo ne more nadomestiti pouka v šoli. Zato 

smo po vrnitvi učencev v šole delo prilagodili tako, da smo najprej ugotovili kateri so 

primanjkljaji v znanju. Ob ustreznih oblikah in metodah dela smo poskušali primanjkljaje 

zmanjšati tako, da smo nekaj časa namenili  ponovitvi vsebin, ki so jih obravnavali pri pouku 

na daljavo. Ker je pouk na daljavo potekal zelo dolgo, so morali strokovni delavci iz učnih 

načrtov določiti vsebine, ki so pomembne za nadaljnje delo in te ustrezno ponoviti in utrditi. 

Delo smo prilagodili situaciji tako, da smo prilagodili dneve dejavnosti in ostale aktivnosti. 

Tako nismo mogli izvajati vseh vsebin, ki smo jih načrtovali v letnem delovnem načrtu. Zaradi 

epidemije smo morali odpovedati šolo v naravi v Baški za učence 4. in 5. razredov. Imeli pa 

smo srečo in smo lahko organizirali naravoslovno šolo v naravi v Fiesi za učence 7. razreda. 

Prav tako bomo v drugi polovici junija izvedli ekskurzije, ki smo jih imeli planirane v juniju. 

Ekskurzije za 6. in 8. razreda smo podaljšali za en dan.   

NPZ  

Učenci 6. in 9. razredov so pisali naloge NPZ. Še prej smo izvedli pilotsko testiranje. To 

testiranje je bili izvedeno zato, da se je preverila možnost NPZjev na daljavo. Končnih 

rezultatov še nimamo in jih bom predstavil na seji, če jih bomo že imeli. 

Kadrovska problematika  

Delavka, ki je bila na daljši bolniški odsotnosti se je vrnila za polovičen delovni čas. Zato smo 

delo morali nekoliko prilagoditi. Na daljši bolniški odsotnosti imamo obe kuharici iz šole. Zato 

smo morali delo tudi v kuhinji nekoliko prilagoditi.  

Tekmovanja v znanju 

Kljub epidemiji so potekala tekmovanja v zanju. Tako smo vsem učencem, ki so se želeli 

udeležiti tekmovanj to tudi omogočili. Naši učenci so kljub težki situaciji dosegli odlične 

rezultate na državnih tekmovanjih. Tako so naši učenci in učenke osvojili 1 zlato priznanje iz 

Vesele šole, ter srebrna priznanja iz logike (2), kemije, biologije, fizike, Vesele šole in 

matematike. 

 

 



Sodelovanje s starši 

S starši smo se srečevali na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, ki so večinoma potekali 

na daljavo. Kjer se je pojavila potreba po srečanju s posameznimi starši v šoli smo tega tudi 

izvedli. Izvedli smo planirano število roditeljski sestankov.  

 

Nadstandardne storitve 

Nadstandardnih storitev zaradi epidemiološke situacije tudi po vrnitvi učencev v šole nismo 

izvajali.  

 

Priprave na novo šolsko leto 

V drugi polovici šolskega leta se izvajajo tudi aktivnosti in priprave na novo šolsko leto. Tako 

smo izvedli vpis prvošolcev, naredili izbor izbirnih predmetov in neobveznih izbirnih 

predmetov, zbiramo prijave za OPB in izvajamo tudi druge aktivnosti za novo šolsko leto.  

 

Ob začetku šolskega leta smo vi upali, da bomo šolsko leto zaključili tako, kot običajno. Vendar 

nam epidemiološka situacija to ni omogočila. Tako smo se morali skozi vso šolsko leto 

prilagajati trenutni situaciji. Milim, da nam je dokaj dobro uspelo. Seveda bi lahko kakšno stvar 

naredili bolje, vendar smo se vsi trudili po najboljših močeh. Upam, da bomo lahko novo šolsko 

leto začeli "normalno". 
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