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OKROŽNICA – Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2020/2021 
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,  
 
organizacija in delo v srednjih šolah in dijaških domovih bo v naslednjem šolskem letu 
še morala slediti epidemiološki sliki razširjenosti novega korona virusa COVID-19.  
 
Posredujemo vam usmeritve, ki so vezane na organizacijo pouka in drugih aktivnosti v 
šolskem letu 2020/21. Pripravljene so z namenom, da se po njih ravna v primerih, če 
epidemiološko stanje v Republiki Sloveniji ali na posamezni šoli na začetku novega 
šolskega leta ali kadarkoli med šolskim letom ne bo omogočalo izvajanja pouka na tak 
način, kot pred epidemijo v preteklem šolskem letu. Glede na spreminjajoče razmere in 
nekatera potrebna usklajevanja, ki še niso v celoti zaključena, bomo dodatne informacije 
in usmeritve posredovali v drugi polovici avgusta na konferenci za ravnateljice in 
ravnatelje in preko okrožnice. V nadaljevanju podajamo ključna izhodišča, vezana na 
organizacijo pouka: 
 

1. MODELI za organizacijo in izvajanje pouka  
 
Različni modeli temeljijo na zasnovi slovenskega šolskega sistema, na izkušnjah pri 
izvajanju izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2019/20, na rezultatih raziskave o 
izobraževanju na daljavo, ki jo je izvedel Zavod RS za šolstvo ter na kadrovskih in 
prostorskih pogojih slovenskih šol. Zasnovani so tako, da jih bo možno aktivirati 
kadarkoli med šolskim letom; odvisno od epidemiološkega stanja.  Zato šole do 1. 
septembra pripravijo načrte za izvajanje pouka za vse predvidene modele. MODEL 
A je izhodiščni model za načrtovanje in organizacijo v novem šolskem letu.  
 

1.1 MODEL A-SŠ 
Vse šole v RS pripravijo organizacijo pouka od 1. 9. 2020 dalje po MODELU A. 
Ta model ne predvideva nikakršnih omejitev zaradi zdravstvenih razmer in 
predpostavlja stanje pred razglasitvijo epidemije. Pouk bodo šole izvajale po 
MODELU A, če s sklepom Vlade RS oziroma ministrice, pristojne za 
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izobraževanje, ne bo drugače odločeno. O drugačni odločitvi bodo šole 
seznanjene po 20. avgustu 2020 oziroma kadarkoli med šolskim letom, če 
bodo zdravstvene razmere takšne, da pouka po MODELU A ne bo mogoče 
izvajati.    

 
1.2 MODEL B-SŠ 

Izvajanje pouka po MODELU B je predvideno, ko je na šolah potrebno zagotoviti 
izvajanje pouka in drugih aktivnosti skladno z omejitvami, ki jih določa Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Šola organizacijo dela pripravi 
tako, da pouk poteka po urniku, ki v največji možni meri preprečuje mešanje 
dijakov med seboj. Dijaki med odmori ostajajo v učilnicah. Šola določi sistem 
prihajanja in odhajanja dijakov v šolo in iz šole, izvajanja šolske prehrane, 
evidentiranje dijakov pri izbirnih predmetih oziroma modulih in omejitve pri 
izvajanju interesnih dejavnosti oziroma obveznih izbirnih vsebin ter praktičnega 
pouka. Določi tudi protokol za razkuževanje in vzdrževanje higiene. O izvajanju 
pouka na šolah po MODELU B bo s sklepom odločila Vlada RS oziroma 
ministrica, pristojna za izobraževanje, po 20. avgustu 2020 oziroma kadarkoli 
med šolskim letom, če bodo zdravstvene razmere takšne, da pouka po 
MODELU A ne bo mogoče izvajati.  Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi 
z izvajanjem pouka po MODELU B bodo šole prejele po 20. avgustu 2020. 

 
1.3 MODEL C-SŠ 

MODEL C je načrtovan za obdobje, v katerem so omejitve zaradi epidemioloških 
razmer takšne, da ni več mogoče za vse dijake izvajati pouka v šoli. Šola 
pripravi organizacijo pouka tako, da za polovico dijakov šole pouk poteka na 
daljavo. Vsakih 14 dni pa se dijaki zamenjajo. Šola pripravi organizacijo tako, da 
v primeru aktiviranja MODELA C  s 1. 9. 2020 prvih 14 dni pouka na daljavo ne 
izvaja za dijake prvih letnikov. Vsi dijaki, ki so vpisani v programe nižjega 
poklicnega izobraževanja, se ves čas izobražujejo v šoli. Na šoli ni dovoljeno 
mešanje skupin dijakov. Veljajo posebna pravila prihajanja dijakov v šolo in 
odhajanja iz šole ter za izvajanje drugih aktivnosti. Pouk poteka v celotnih 
oddelkih. Omejitve pa so lahko tudi takšne narave, da je pouk možno izvajati 
le v manjših skupinah. Za dijake tistih oddelkov, ki ne prihajajo v šolo, šola 
organizira pouk na daljavo. Pouk na daljavo poteka skladno s priporočili 
Zavoda RS za šolstvo.  Pri tem je pomembno, da vsi učitelji na šoli uporabljajo 
isti komunikacijski kanal do dijakov, da oddelčni učiteljski zbor skupaj načrtuje 
pouk na daljavo, da šola pridobi podatke o tehnoloških in tehniških možnostih 
dijakov za sodelovanje pri pouku na daljavo in da ravnatelj usmerja delo učiteljev. 
O izvajanju pouka na šolah po MODELU C bo odločila s sklepom Vlada RS 
oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje, po 20. avgustu 2020 oziroma 
kadarkoli med šolskim letom. Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi z 
izvajanjem  pouka po MODELU C bodo šole prejele po 20. avgustu 2020. Šole 
usklajujejo organizacijo dela z dijaškimi domovi. 
   

1.4 MODEL D-SŠ 
MODEL D je načrtovan za obdobje, v katerem so omejitve zaradi epidemioloških 
razmer takšne, da je potrebno izvajanje pouka za vse dijake organizirati na 
daljavo. Pouk na daljavo poteka skladno s priporočili Zavoda RS za šolstvo. Pri 
tem je pomembno, da vsi učitelji na šoli uporabljajo isti komunikacijski kanal do 
dijakov, da oddelčni učiteljski zbor skupaj načrtuje pouk na daljavo, da šola 
pridobi podatke o tehnoloških in tehniških možnostih dijakov za sodelovanje pri 
pouku na daljavo in da ravnatelj usmerja delo učiteljev. O izvajanju pouka na 
šolah po MODELU D bo odločila s sklepom Vlada RS oziroma ministrica, 
pristojna za izobraževanje, po 20. avgustu 2020 oziroma kadarkoli med 
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šolskim letom. Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi z izvajanjem  pouka 
po MODELU D bodo šole prejele po 20. avgustu 2020. 
 

1.5 PODMODEL BC1-SŠ 
V primeru, da dijaki posameznega oddelka ali več oddelkov zaradi zdravstvenih 
razmer ne bi smeli obiskovati pouka v šoli, šola za omenjene dijake organizira 
pouk na daljavo. Pouk na daljavo poteka skladno s priporočili Zavoda RS za 
šolstvo na način, kot je naveden pri MODELIH C in D. O izvajanju pouka na šolah 
po PODMODELU BC1 bo odločil ravnatelj na predlog regijske 
epidemiološke službe NIJZ po 1. septembru 2020 oziroma kadarkoli med 
šolskim letom. Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi z izvajanjem  pouka 
po PODMODELU BC1 bodo šole prejele po 20. avgustu 2020.   
 

1.6 PODMODEL BC2-SŠ 
V primeru, da dijaki posamezne šole ali več šol zaradi zdravstvenih razmer ne bi 
smeli obiskovati pouka v šoli, šola za omenjene dijake organizira pouk na daljavo. 
Pouk na daljavo poteka skladno s priporočili Zavoda RS za šolstvo na način, kot 
je naveden pri MODELIH C in D. O izvajanju pouka na šolah po PODMODELU 
BC2 bo odločila Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje na 
predlog regijske epidemiološke službe NIJZ po 1. septembru 2020 oziroma 
kadarkoli med šolskim letom. Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi z 
izvajanjem  pouka po PODMODELU BC2 bodo šole prejele po 20. avgustu 
2020. 

1.7 PODMODEL D1-SŠ 
Če epidemiološke razmere v zadnjem delu šolskega leta ne bi dovoljevale pouka 
v šoli za vse dijake, je za dijake zaključnih letnikov predvidena priprava na 
zaključek izobraževanja.  O izvajanju pouka na šolah po PODMODELU D1-SŠ 
bo odločila Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje. 
Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi z izvajanjem  pouka po PODMODELU 
D1-SŠ bodo šole prejele po 20. avgustu 2020. 

 
2. MODELI za organizacijo in izvajanje dejavnosti dijaških domov  

 

2.1 MODEL A-DD 
Vsi dijaški domovi v RS pripravijo organizacijo dela od 1. 9. 2020 dalje po 
MODELU A-DD. Ta model ne predvideva nikakršnih omejitev zaradi 
zdravstvenih razmer in predpostavlja stanje pred razglasitvijo epidemije. 
Dejavnost bodo dijaški domovi izvajali po MODELU A, če s sklepom Vlade RS 
oziroma ministrice, pristojne za izobraževanje, ne bo drugače odločeno. O 
drugačni odločitvi bodo dijaški domovi seznanjeni po 20. avgustu 2020 oziroma 
kadarkoli med šolskim letom, če bodo zdravstvene razmere takšne, da 
dejavnosti po MODELU A ne bo mogoče izvajati.    
 

2.2 MODEL B-DD 
Izvajanje dejavnosti dijaških domov po MODELU B je predvideno, ko je v dijaških 
domovih potrebno zagotoviti izvajanje aktivnosti skladno z omejitvami, ki jih 
določa Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Dijaški dom  
organizacijo dela pripravi tako, da dejavnosti potekajo tako, da je v največji 
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možni meri preprečeno mešanje oziroma druženje dijakov med seboj. 
Dijaški dom določi sistem prihajanja in odhajanja dijakov, izvajanja prehrane, 
evidentiranje dijakov pri posameznih aktivnostih. Določi tudi protokol za 
razkuževanje in vzdrževanje higiene. O izvajanju dejavnosti v dijaških domovih 
po MODELU B-DD bo odločila s sklepom Vlada RS oziroma ministrica, 
pristojna za izobraževanje, po 20. avgustu 2020 oziroma kadarkoli med 
šolskim letom, če bodo zdravstvene razmere takšne, da dejavnosti po MODELU 
A-DD ne bo mogoče izvajati.  Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi z 
izvajanjem pouka po MODELU B-DD bodo šole prejele po 20. avgustu 2020. 
 

2.3 MODEL C-DD 
MODEL C-DD je načrtovan za obdobje, v katerem so omejitve zaradi 
epidemioloških razmer takšne, da ni več mogoče za vse dijake zagotoviti 
bivanja v dijaškem domu. Dijaški dom organizacijo dela pripravi tako, da 
bivanje omogoči polovici dijakov dijaškega doma. Vsakih 14 dni pa se dijaki 
zamenjajo. Vsi dijaki, ki so vpisani v programe nižjega poklicnega izobraževanja, 
ves čas lahko bivajo v dijaškem domu. V dijaškem domu ni dovoljeno mešanje 
skupin dijakov. Za prihajanje in odhajanje dijakov ter za izvajanje aktivnosti 
veljajo posebna pravila. Za tiste dijake, ki ne morejo bivati v dijaškem domu, 
dijaški dom organizira podporo pri izobraževanju na daljavo. Dijaški dom 
usklajuje organizacijo dela s šolami. O izvajanju dejavnosti po MODELU C-
DD bo odločila s sklepom Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za 
izobraževanje, po 20. avgustu 2020 oziroma kadarkoli med šolskim letom. 
Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi z izvajanjem  pouka po MODELU C 
bodo šole prejele po 20. avgustu 2020.  
 

2.4 MODEL D-DD 
MODEL D-DD je načrtovan za obdobje, v katerem so omejitve zaradi 
epidemioloških razmer takšne, da je potrebno izvajanje dejavnosti dijaškega 
doma prekiniti. O aktiviranju MODELA D bo odločila s sklepom Vlada RS 
oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje, po 20. avgustu 2020 oziroma 
kadarkoli med šolskim letom.  
 

2.5 PODMODEL BC1-DD 
PODMODEL BC1-DD se aktivira v primeru, da je epidemiološko stanje takšno, 
da posamezni dijaški dom ne sme več opravljati dejavnosti. O tem bo odločila 
Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje, na predlog 
regijske epidemiološke službe NIJZ po 1. septembru 2020 oziroma 
kadarkoli med šolskim letom. Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi z 
aktiviranjem PODMODELA BC1-DD bodo dijaški domovi prejeli po 20. avgustu 
2020.   
 

2.6 PODMODEL BC2-DD 
PODMODEL BC2-DD se aktivira v posameznih dijaških domovih v primeru, ko 
bi bilo potrebno zagotoviti karanteno za dijake, ki prihajajo iz tujine. S 
posameznimi dijaškimi domovi se bo o organizaciji neposredno dogovarjalo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ.  
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3. Zagotavljanje opreme in tehnične ter kadrovske podpore  
 
Ministrstvo bo preko javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 
(Arnes) predvidoma v mesecu septembru (v primeru zamude dobave najkasneje v 
oktobru) vsakemu vzgojno izobraževalnemu zavodu zagotovilo dodatne prenosne 
računalnike, ki jih bodo zavodi uporabljali pri izvedbi pedagoškega procesa, v primeru 
izrednih ukrepov pa posojali učencem oziroma dijakom, ki nimajo opreme za 
sodelovanje pri izobraževanju na daljavo. Arnes vas je o tem že obvestil. 
Ministrstvo je Arnesu že zagotovilo dodatna sredstva za posodobitev informacijske 
infrastrukture, tako da ne pričakujemo težav pri dostopnosti do Arnesovih storitev. 
Poseben poudarek bo na zagotavljanju uporabe videokonferenčnih storitev in spletnih 
učilnic. 
Ministrstvo prav tako vsem zavodom v Sloveniji omogoča dostop do 
Microsoftovih storitev (Office 365, videokonferenčni sistem MS Teams ...) v sklopu 
obstoječega licenčnega modela in pogodbe z Microsoftom. Še v tem koledarskem letu 
želimo urediti status ROID-a. Prav tako smo že v dogovorih z nekaterimi mobilnimi 
operaterji, ki bi v primeru pouka na daljavo zagotovili dostop do interneta depriviligiranim 
skupinam učencev in dijakov. 
 
Zavedamo se, da sta dostopnost in oprema predpogoj, ne pa tudi zadosten pogoj za 
kvalitetno pedagoško delo. Prav tako se zavedamo težav nekaterih depriviligiranih 
skupin učencev in dijakov pri izvedbi pouka na daljavo. Zato Ministrstvo skupaj z vlado 
RS v letu 2020 in 2021 načrtuje črpanje dodatnih sredstev iz programa REACT EU, s 
katerimi bi na VIZ-ih lahko kvalitetno nadgradili obstoječa digitalna učna okolja, ki bi 
bila prilagojena tudi za izvedbo pouka na daljavo v posebnih razmerah. Sredstva 
bodo namenjena za zagotovitev informacijske infrastrukture posameznega zavoda ter 
nujnih spremljajočih dejavnostih (izobraževanje učiteljev in drugih delavcev šole, 
zagotavljanje e-vsebin in didaktičnih e-storitev na nivoju VIZ-a ...).  
V primeru, da bo že ob pričetku naslednjega šolskega leta epidemiološka slika 
slaba, je treba obstoječo IKT opremo na zavodih pripraviti in organizirati tako, da 
bo optimalno izkoriščena in ob zavedanju, da bodo zavodi v septembru oziroma 
oktobru prejeli dodatne prenosnike preko Arnesa ter še dodatno opremo iz programa 
REACT EU. Nekateri ravnatelji so že vzpostavili vzoren primer izposoje računalnikov in 
tablic učencem in dijakom na nivoju šole. Obstajajo tudi dobri zgledi inovativnega 
sodelovanja med posameznimi zavodi pri izposoji opreme za učence in dijake, za kar 
veljajo vse pohvale.  
 
 
 
Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
 
Z zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bomo 
izvedbo dejavnosti posebej usklajevali glede na posebnosti in potrebe otrok ter druge 
pogoje. 
 
 
 
 


