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Organizacija dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne
dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih - usmeritve

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojnoizobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra
za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojnoizobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih
primerih začasno ne bo izvajala.
Če ima šola možnost izvedbe izobraževanja na daljavo, šteje izveden pouk tudi v realizacijo ur
pri izvedbi posameznega predmeta.
Ministrstvo ugotavlja, da je veliko šol že pripravilo možnosti in načrte izvedbe pouka na
drugačen način. Pri tem predlagamo različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela z uporabo:
-

učbenikov, delovnih zvezkov, učnih listov in drugih učnih gradiv
digitalnih didaktičnih pripomočkov: e-učbeniki, e-gradiva, portali z video vsebinami,
mobilne aplikacije, spletne učilnice in druge e-skupnosti (socialna omrežja, video
konference itd.). Pri tem posebno pozornost namenite varni rabi interneta.

Strokovni delavci naj pri svojem delu uporabljajo različna gradiva, ki so jih pripravili na Zavodu
RS za šolstvo v Digitalni bralnici in iEkosistemu. Prav tako so jim na voljo primeri dobri praks in
učni scenariji v okviru različnih nacionalnih in EU projektov (pedagogika 1:1, e-šolska torba),
povezave do gradiv preko Slovenskega izobraževalnega omrežja ter strokovni članki na
konferencah (npr. SIRIKT, VIVID, NAK, NAMA, KUPM ipd.) in revijah. Uporabne so tudi različne
video vsebine (videolectures.net, portal ARNES), različni tečaji in gradiva na Evropske šolskem
omrežju (npr. Teacher Academy) ter ostali portali z učnimi gradivi doma in v tujini.
Internetne povezave so v prilogi te okrožnice.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že podalo določene zelo
uporabne informacije v zvezi z opravljanjem dela na domu in odrejanjem drugega dela, ki so
objavljene na spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-odrejanjedrugega-dela-v-izjemnih-okoliscinah/, pošiljamo pa jih tudi v prilogi.
V primeru, da šola iz različnih razlogov (pomanjkanje kadrov, IKT podpora) ne bo mogla
zagotoviti izvedbe izobraževanja na daljavo in posledično zaposleni ne bodo mogli izvajati svoje
delovne obveznosti, ki se nanaša na izvajanje pouka, upoštevajte pri organizaciji dela naslednja
navodila:
V zvezi z organizacijo dela v šoli, v času, ko je le-ta za učence zaprta, se ne uporabljajo
določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (50/12, 56/12 popr, 20/19, 36/19), ki se
nanašajo na trajanje pouka, urnik in pouka proste dneve. Navodilo o načinu in roku za
izpolnitev izobraževalnega programa, bo ministrstvo, kot to določa pravilnik, ki ureja šolski
koledar, sporočilo, ko bo znano, koliko časa bo preventivni ukrep prekinitve izvajanja vzgojnoizobraževalne dejavnosti, trajal.
Ravnatelj v času izvajanja ukrepa samostojno sprejema ukrepe, potrebne za zavarovanje ljudi
in premoženja, ob upoštevanju navodil pristojnih institucij.
V času izvajanja tega ukrepa, zaposleni, ki so zdravi in se lahko prosto gibljejo (niso v
karanteni) izvajajo svoje delovne obveznosti v skladu z organizacijo dela, kot jo določi ravnatelj.
Pri tem ima ravnatelj na razpolago več možnosti, ki jih lahko uporabi:

-

-

-

zaposleni opravljajo svoje delo na delovnem mestu (119. člen ZOFVI);
učiteljem in drugim zaposlenim, ki delajo v neenakomernem delovnem času, se delovni
čas prerazporedi tako, da v času »zaprtja šole« nimajo delovne obveznosti (podobno
kot se načrtuje delo za čas šolskih počitnic), o čemer morajo biti zaposleni obveščeni
najmanj en dan pred začasno prerazporeditvijo delovnega časa na način, ki je pri
delodajalcu običajen; »manjkajoče« ure delovne obveznosti bodo opravili v času, ko se
bo pouk spet pričel izvajati;
na podlagi 169. člena ZDR-1 se lahko zaradi izrednih razmer, tudi brez soglasja
zaposlenih, odredi delo na drugem kraju ali druga vrsto dela, in sicer za čas trajanja
takšnih okoliščin. Kot izhaja iz mnenja MDDSZ, se lahko kot delo na drugem kraju
odredi tudi delo na domu, pri čemer MDDSZ izrecno izpostavlja, da mora delavec v tem
primeru voditi dnevno evidenco delovnega časa ter jo posredovati delodajalcu (pri tem
je možen dogovor, da se sporočajo samo podatke o številu ur, če so drugačne od 8
dnevno pri polnem delovnem času). O odrejenem delu na domu je potrebno obvestiti
tudi pristojni inšpektorat za delo. Pri uporabi določbe 169. člena ZDR-1 ne gre za delo
izven zavoda v smislu 44. c člena KPVIZ. Vzorec sklepa o odreditvi dela na domu
pošiljamo v prilogi.
izraba letnega dopusta;
na podlagi 50. člena KPVIZ so lahko zaposleni odsotni z dela do pet delovnih dni zaradi
elementarne (naravne) nesreče (kot naravna nesreča je po zakonu, ki ureja varstvo
pred naravnimi nesrečami opredeljen tudi množičen pojav nalezljive človeške bolezni)
in v tem primeru je zaposleni upravičen do nadomestila v višini 100% osnove, ki plača
delavca, ki bi jo prejel za redni delovni čas v tekočem mesecu, če bi delal (četrti
odstavek 92. člena KPVIZ).

V zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so
ustanovljeni za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ni prepovedi zbiranja, saj so v njih
otroci in mladostniki nameščeni (tudi) na podlagi odločitev sodišč, zato se ne zapirajo, so pa
zavodi dolžni dosledno upoštevati vsa dosedanja navodila in preventivne ukrepe ter ravnati v

skladu s pripravljenimi načrti za kontinuirano delovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalne
dejavnosti.
Za vrtce usklajujemo navodila s Skupnostjo občin Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije in jih
bomo posredovali vsem javnim in zasebnim vrtcem tekom jutrišnjega dne. Z navodili bomo
obvestili tudi varuhe predšolskih otrok preko njihove predstavnice in preko naše spletne strani
MIZŠ.

S spoštovanjem,

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

PRILOGA: Internetne povezave na digitalne didaktične pripomočke
Povezave na različna e-gradiva in e-skupnosti:
e-učbeniki: https://eucbeniki.sio.si/
e-gradiva: https://podpora.sio.si/e-gradiva/
spletne učilnice oz. e-skupnosti učiteljev: https://skupnost.sio.si/
varna raba interneta (SAFE-SI): https://safe.si/
videokonference VOX: http://vox.arnes.si/
projekt pedagogika 1:1: https://www.inovativna-sola.si/
iEkosistem za izobraževalce: https://www.zrss.si/iekosistem/
IKT smernice in druga gradiva za digitalno izobraževanje (npr. e-šolska torba)
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica
članki in posnetki predavanj in delavnic konferenc SIRIKT 2006 – 2018 (Splet
izobraževanja in raziskovanja z IKT; za prejšnja leta kliknite na zavihek zgodovina):
https://www.sirikt.si/
Članki v zbornikih konference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi – VIVID:
https://vivid.fov.um.si/zbornik/arhiv-zbornikov/
Evropsko šolsko omrežje (rezultati projektov; Teacher Academy; e-skupnosti):
http://www.eun.org/
- vzorec sklepa o odreditvi dela na domu

