
Podružnična šola Jezero v šolskem letu 2021-2022 
 
 

Počitnice so za nami in začenja se novo šolsko leto. 
Tudi to leto bo zaznamovano z dodatnimi 
zdravstvenimi ukrepi, ki bodo vezani na Covid 19.  
Organizacija in izvedba pouka bo v veliki meri 
povezana z upoštevanjem navodil NIJZ. Kljub 
mnogim predpisom pa se bomo trudili, da bo naše 
delo strokovno, prilagojeno učencem, njihovi 
radovednosti, želji po pridobivanju znanja, s 
poudarkom na zdravju in varnosti. Trudili se bomo, 
da bomo del učnega procesa izvedli zunaj šole. 
Naša okolica nam to omogoča v veliki meri. 
 
 
 
 

ORGANIZACIJA DELA 
 
Šolski dan pričnemo ob 6.30 z jutranjim varstvom. To poteka v učilnici prvega 
razreda. Za učence 2. razreda je med 7.45 in 8.15 organizirano varstvo vozačev v 
njihovi matični učilnici. 
V času jutranjega varstva potekajo tudi dopolnilni in dodatni pouk ter ure 
individualne in skupinske pomoči..  
Razpored interesnih dejavnosti bodo učenci prejeli v pisni obliki. 
Pouk pričnemo ob 8.20. Po drugi učni uri imamo malico in rekreativni odmor, ki 
traja do 10.25. Nato nadaljujemo s poukom.  
Tedenska učna obveznosti za učence 1. razreda je 22 ur, za učence 2. razreda pa 
23 ur. 
Po končanem pouku, najkasneje ob 12.50, pričnemo s podaljšanim bivanjem. Čas 
med 12.50 in 13.40 je namenjen kosilu. Učenci pojedo kosilo v matični učilnici. Po 
kosilu se oba oddelka združita v en oddelek. 
V času podaljšanega bivanja učenci napišejo domačo nalogo, ustvarjajo po 
kotičkih, se sprostijo na šolskem igrišču in raziskujejo šolsko okolico. V primeru, 
da učenci naloge ne dokončajo v času podaljšanega bivanja, jo dokončajo doma. 
Učenci o nedokončani domači nalogi obvestijo svoje starše. Delo v OPB traja do 
17. ure.  
V času podaljšanega bivanja bomo izvajali tudi interesne dejavnosti, če bo zanje 
dovolj prijavljenih učencev in če nam bodo to dopuščala navodila NIJZ.  
Vsa obvestila, namenjena staršem in učencem bomo staršem posredovali preko 
zvezkov za obvestila, po potrebi pa tudi preko eAsistenta. 
V šolskem urniku imamo opredeljen tudi čas za dopoldanske pogovorne ure. Starši 
se za dan in uro pogovornih ur dogovorijo z razredničarko. Popoldanske govorilne 
ure in roditeljski sestanki bodo ob četrtkih, po vnaprej dogovorjenem načrtu. Starši 
lahko pokličete razredničarki izven ur pouka, ali učiteljico v PB, na telefonsko 
številko 01 360 12 60 ali na mobitel št. 031 296 041.  
 
V skladu z varnostnim protokolom je spremenjen tudi prihod in odhod učencev. 
Starši spremite učenca le do vhodnih vrat. V prvem tednu tu učiteljica sprejme 



učenca. Prilagojen prihod v šolo je le prvi dan pouka. Ob prihodu v šolo si učenci 
najprej razkužijo roke. Nato se v garderobi preobujejo in odidejo v učilnico, kjer 
poteka jutranje varstvo. Ko starši pridete po učenca, pokličete na mobitel 031 296 
041 ali pa pozvonite pri vhodnih vratih. Učiteljica nato napoti učenca iz šole. 
Starši v šolo ne vstopate, razen po dogovoru z učitelji.  
Učenci 1. razreda zapustijo šolo v spremstvu staršev, oziroma spremljevalcev,  s 
pisnim obvestilom staršev. Učenci 2. razreda lahko odidejo domov tudi sami peš, 
ali s šolskim avtobusom. O načinu in uri odhoda učencev iz šole starši pisno 
obvestijo razredničarko. 
 
PARKIRANJE VOZIL 
Prometni režim ob šoli je označen s prometnimi znaki. Prosimo vas, da ga 
upoštevate. S parkiranjem pred vrati šole onemogočate varen in tekoč promet. 
Bodimo vzor našim otrokom in jim pokažimo, da spoštujemo tudi druge 
udeležence v prometu in parkirajmo vozila na za to označenih mestih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŠ JEZERO 

1.razred (Jezero) 

DEJAVNOST VSEBINA TERMIN 

kulturni dan Narodna galerija, Ljubljanska tržnica  april 2022 
 

Pionirski dom: tematske 
delavnice/predstava 

maj 2022 

Muzej Vrhnika, Močilnik 
 

junij 2022 

Ogled kulturne predstave 
(LGL+Ljubljanski grad) 

junij 2022 

naravoslovni 
dan 

Živalski vrt september 2021 

Dan slovenske hrane  november 2021 

Dan zdrave šole april  2022 

tehniški dan Dan zaščite in reševanja  
 

oktober 2021 

Ročna izdelava papirja februar 2022 

Urejanje okolice šole april 2022 

športni dan Pohod Barje/Planinica september 2021 

Plesi februar 2022 

ŠVZ karton april 2022 

Rolanje maj 2022 

Mini olimpijada junij 2022 

                                                       

 

 

 

 

 



                                                   2. razred (Jezero) 

DEJAVNOST VSEBINA TERMIN 

kulturni dan Narodna galerija, Ljubljanska tržnica  april 2022 
 

Pionirski dom: tematske 
delavnice/predstava 

maj 2022 

Muzej Vrhnika, Močilnik 
 

junij 2022 

Ogled kulturne predstave 
(LGL+Ljubljanski grad) 

junij 2022 

naravoslovni 
dan 

Živalski vrt september 2021 

Dan slovenske hrane  november 2021 

Dan zdrave šole april  2022 

tehniški dan Dan zaščite in reševanja  
 

oktober 2021 

Ročna izdelava papirja februar 2022 

Urejanje okolice šole april 2022 

športni dan Pohod Barje/Planinica september 2021 

Plesi februar 2022 

ŠVZ karton april 2022 

Rolanje maj 2022 

Mini olimpijada junij 2022 

 

 
DNEVI DEJAVNOSTI 
 

Preko šolskega leta so možne premembe načrta.. 

 


