Hišni red
BCX model

v šoli so učenci od 1. do 9. razreda

Bršljin, februar, 2021

COVID—19 hišni red OŠ Bršljin

model BCX poostrena navodila NIJZ

Po vladnem odloku, ki stopi v veljavo 20. 2. in velja do 26. 20 2021, se od ponedeljka 22. 2.
2021 dalje za učence od 1.do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.
Do novega odloka veljajo naslednja določila hišnega reda:
Prihodi/odhodi v šolo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

V šolo vstopajo zdravi zaposleni in zdravi učenci. Vsi upoštevajo trenutno veljavna
priporočila NIJZ.
Učenci od 1. do vključno 3. r. vstopajo na vhodu RS. Vhodna vrata na razredni stopnji
so odprta od 6.00 do začetka pouka. Ob prihodu in odhodu učencev starši oz.
spremljevalci ne vstopajo v šolo.
Učenci od 4. do vključno 9. r. vstopajo na vhodu predmetne stopnje. Vhodna vrata
na predmetni stopnji so odprta od 7.00 do 7.30.
Učenci vozači pridejo v šolo med 7.10 in 7.25 in odidejo v matične učilnice.
Učenci nevozači 4. —9. r. pridejo v šolo 15 minut pred začetkom pouka in odidejo v
matično učilnico oz. avlo, če je matična učilnica zasedena.
V času pouka so vsa vhodna vrata zaprta, saj je s tem zunanjim osebam onemogočen
nenadzorovan vstop v šolski prostor.
Učenci prinesejo s sabo šolske potrebščine po urniku.
Starši lahko pridejo v šolo samo po predhodni najavi, skozi glavni vhod. Ob zadrževanju
v šolskih prostorih upoštevajo priporočila NIJZ. Evidenco oseb, ki vstopajo v šolo, vodi
tajništvo šole.
Zaposleni vstopajo pri glavnem vhodu in vhodu razredne stopnje.
Zaposleni ves čas bivanja v šoli skrbijo za izvajanje priporočil NIJZ/MIZŠ. Pri napravi za
evidentiranje delovnega časa vsak dan vzamejo masko. Ob odhodu uporabljeno
masko odvržejo v za to pripravljen koš pri napravi za evidentiranje dnevne prisotnosti.
Učenci odhajajo domov ob dogovorjenih urah. Na vhodu RS jih počakajo starši oz.
skrbniki.
Vozače do avtobusa/kombija pospremijo delavci šole in poskrbijo za upoštevanje
priporočil ob vstopu v avtobus/kombi.
Učenci vozači morajo imeti na avtobusu/kombiju zaščitno masko in upoštevati od
prevoznika določen sedežni red.
Jutranje in popoldanske vožnje šolskih prevozov potekajo po ustaljenem voznem
redu.

Organizacijske spremembe
• Učenci so ves čas bivanja v šoli v svojem »mehurčku«. »Mehurček« je oddelek.
• Nekateri oddelki so razporejeni v »nove matične učilnice« (9. b v LUM, 4. b v SLJ
222, 2. c v 4. a, 4. a v GUM). Tloris je priloga hišnega reda.
• Učenci ob prihodu v šolo odidejo v matične učilnice
• Ves pouk poteka v matični učilnici ali na prostem. Izvajamo obvezni program, iz
razširjenega programa pa JV za 1.-3.r., IP, NIP TJA 1. r., DSP, varstvo vozačev, OPB za
učence 1. do 3. r. po mehurčkih, za 4. in 5. r. pa v heterogenih skupinah.
• Pouk športa se lahko izvaja v telovadnici. Organizira se po matičnih oddelkih,
spoštujejo se normativi.
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•
•
•
•

•

•

model BCX poostrena navodila NIJZ

Dnevi dejavnosti potekajo v šoli, v mehurčkih.
Šole v naravi se ne izvajajo, ID se ne izvajajo.
Med odmori so učenci v matični učilnici in se pripravijo za naslednjo šolsko uro,
izvedejo minuto za zdravje. Učitelj poskrbi, da se učilnica prezrači.
Malica poteka v matični učilnici po že znanem protokolu.
Odmor za rekreacijo
Učiteljice 1.—5. r. same določijo čas in izvedbo rekreativnega odmora oz. izvajanja
pouka na prostem. Ob lepem vremenu pa vsak dan vsaj eno šolsko uro izvedejo na
prostem.
Učenci 6.—9. r. 20-minutni odmor, ki ni namenjen malici, preživijo na zunanjih
šolskih površinah. Spremljajo jih učitelji nerazredniki. V primeru dežja ostanejo v
matičnih učilnicah. Z njimi so učitelji rekreativnega odmora. Razpored učiteljev na
rekreativnem odmoru in dežurnih učiteljev med odmori je priloga hišnega reda.
Kosilo
Po vsakem modelu poteka nekoliko drugače. Za vse modele velja:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

V jedilnico prihajajo samo učenci, ki so prijavljeni na kosilo.
Učenci si pred odhodom na kosilo umijejo roke.
Prevzem kosila se evidentira.
Če učenci pozabijo kartico za evidentiranje kosila, v prvem 20 minutnem odmoru
prevzamejo listek za prevzem kosila v avli.
Učenci prevzamejo kosilo na pladnju ali postrežno, posebnosti so opisane pri posameznem
modelu.
Jedilni pribor je ponujen v kompletu (žlica, vilice, nož, pripravljeno v papirnati vrečki).
Ko učenci, ki prevzamejo kosilo na pladnju, pojedo, odnesejo pladenj do odlagalnih miz.
Ostanke hrane, krožnike, skodelice, pribor, pladnje, papir/embalažo pospravijo v za to
pripravljene posode.
Učenci se čim krajši čas zadržujejo v jedilnici.
Učitelji spremljevalci/dežurni učitelji pomagajo pri razvrščanju v posode in poskrbijo za
mirno, tiho prehranjevanje.
Protokol BCX modela je opisan v nadaljevanju.

Higienski režim
• Zaposleni nosijo zaščitno masko ves čas.
• Učenci so v matičnih učilnicah lahko brez maske, v ostalih prostorih šole, pri izbirnih
predmetih, v heterogeni skupini OPB, pa nosijo masko.
• V učilnicah in med gibanjem po šoli v največji možni meri upoštevamo priporočeno
medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m.
• Skrbimo za redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom in omogočamo uporabo
razkužila za roke. Razkužila so dostopna v vsaki učilnici, pri vhodih, v jedilnici in v
sanitarijah.
• Ozaveščamo priporočeno ravnanje ob kašljanju, kihanju.
• Skrbimo za redno in temeljito prezračevanje vseh prostorov, zato naj učenci in
zaposleni prinesejo dodatna topla oblačila, saj bo zaradi pogostega prezračevanja v
šoli bolj hladno.
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Skrbimo za redno razkuževanje prostorov, izpostavljenih površin in vseh
pripomočkov v skupni rabi. Učenci si ne izmenjujejo pripomočkov in šolskih
potrebščin.

Prvi šolski dan in vsak prvi dan, ko pridemo v šolo po daljši prekinitvi
•
•
•

Razredniki pripravijo seznam učencev po oddelkih in jih predajo dežurnim učiteljem.
Dežurni učitelji pred garderobo usmerjajo učence v matične učilnice.
Učenci odidejo v učilnice obuti.

Ostali dnevi
• Dežurni učitelji pred garderobo usmerjajo učence.
• Pred vsemi vhodi v šolo so stojala z razkužilom. Dežurni otroke spodbujajo, da si
razkužijo roke pred vstopom v šolo in pred odhodom domov.
• Učenci ne uporabljajo garderob. Učenci 1.-3. razreda se ob prihodu preobujejo pred
učilnico. V učilnici odložijo svoje stvari na dogovorjeno mesto.
• Učenci 4.–9. r. so v prostorih šole lahko obuti ali uporabljajo copate.
• Dežurni učitelj poskrbi, da učenci ob prihodu ohranjajo medsebojno razdaljo.
• Šolske torbe in pripomočke učenci odnašajo domov.
Dežurstvo
Dežurstvo je organizirano na obeh vhodih za učence, na hodnikih, v jedilnici v času kosila, na
avtobusni postaji v času prihodov in odhodov avtobusov. Dežurstvo opravljajo strokovni
delavci in javni delavci.
Naloge dežurnega:
● po potrebi usmerja učence do matičnih učilnic,
● skrbi za umirjeno gibanje učencev na hodnikih,
● poskrbi za posamično vstopanje v sanitarne prostore,
● usklajuje časovne odhode skupin na prosto,
● usklajuje časovne odhode na kosilo,
● pomaga pri skrbi za upoštevanje fizične distance pri čakanju na kosilo,
● pomaga učiteljem in kuhinjskemu osebju pri delitvi pribora, vračanju pladnjev,
● poskrbi za posamično vstopanje učencev v šolo, avtobus,
● opozarja na ohranjanje priporočene medsebojne razdalje (vsaj 1,5 oz. 2 metra),
● ostalo po navodilih ravnateljice in pomočnice ravnateljice.
Dežurstvo na hodnikih in WC-ju od 7.00–15.00
Za higieno WC-jev in skrb za ohranjanje razdalje skrbijo javni delavci in čistilke.
Dežurstvo po pouku
Učenci 1. do 3. r. so v mehurčku do odhoda domov in nimamo popoldanskih dežurstev.
Dežurstva na PS potekajo po razporedu objavljenem na driv-u.
ORGANIZACIJA DELA
Za ozaveščanje in pravilno izvajanje ukrepov za preprečevanje okužb, so za vsak oddelek
pripravljene infografike. Učitelji ukrepe razložite upoštevajte.
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Učenci so čim več na zunanjih površinah. V šolo prihajajo v udobnih oblačilih in obutvi, ki
omogoča tudi udejstvovanje pri aktivnostih na prostem. O času in trajanju dela izven šole
presodijo učitelji. Učitelji skrbijo, da se pri izvajanju dejavnosti na prostem upoštevajo
veljavna priporočila NIJZ/MIZŠ.
Veliko pozornost namenimo ohranjanju in izboljševanju gibalnega statusa učencev. V odmoru
po vsaki uri izvedimo »minuto za zdravje«, kjer opravimo nekaj razteznih vaj, vaj za moč in
vzdržljivost.
PODALJŠANO BIVANJE
Po končanem pouku/kosilu učenci odhajajo domov (s starši, samostojno z avtobusom) ali so v
podaljšanem bivanju do prihoda staršev, odhoda avtobusa.
Učitelji podaljšanega bivanja in razredniki naredijo seznam učencev z navedbami odhodov
domov. En izvod pripravijo tudi za dežurnega na vhodu RS in PS.
● Učenci iz skupin OPB na vhod pred RS/PS prihajajo sami po vnaprej dogovorjenem
urniku odhodov.
● Učenci 6.—9. r. po pouku/kosilu odidejo domov, vozači na prvi avtobus počakajo v šoli.
Varstvo vozačev je opisano za vsak model.
● Učence vozače 1. do 3. r. prevzame dežurni, ki poskrbi za pravočasen in urejen odhod
na avtobusno postajo.
● Učenci 2.,3. r. imajo oznake z njihovo relacijo avtobusa, da ne pride do vstopov na
napačni avtobus.
Tabela spremstev na avtobuse in dežurstvo na avtobusni postaji je priloga hišnega reda.
V primeru ustreznega vremena (ne sme biti prevroče/premrzlo), je lahko posamezna skupina
OPB ves čas na zunanjih površinah.
V primeru dežja učenci do odhoda domov počakajo v svoji skupini. Ko se število učencev
zmanjšana dovoljeno število glede na veljavna priporočila NIJZ, se skupine združijo.
TELOVADNICE, SPECIALNE UČILNICE (KEM, FIZ, LUM, GUM, RAČ)
Izvajanje pouka športa ob lepem vremenu poteka na zunanjih površinah, v primeru slabega
vremena pa v telovadnicah. V času 20-minutnih odmorov garderobe prezračimo.
Pouk v računalniški učilnici poteka ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ– razkuževanje rok
ob vstopu v učilnico, razkuževanje tipkovnic po končani uri, prezračevanje učilnice najmanj ob
vsaki menjavi skupine.
Ostalih specialnih učilnic ne uporabljamo.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Upoštevamo priporočila NIJZ o delovanju knjižnic.
Do 1. marca je šolska knjižnica za učence zaprta.
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DELO PO BCX MODELU
Spremembe glede na
model

Prihodi v šolo

Jutranje varstvo

Varstvo vozačev zjutraj

Pouk

NIP, IP, ID

Malica

Model BCx (mehurčki)
V šoli so učenci 1.—9. r., upoštevamo veljavna priporočila NIJZ/MIZŠ
• 6.00—7.30 učenci 1.—3.r. vstopajo na vhodu razredne stopnje,
• od 7.10 dalje učenci 4.—9.r. vstopajo na vhodu za predmetno stopnjo.
6.00—6.30 odidejo:
• 1. r. v matične učilnice 1. r.
• 2.-3. r. na hodnik pred 1. r.
6.30 —7.10 se razporedijo:
• 1. —3. r. v matične učilnice
• 4.—5.r. načeloma ne prihajajo v šolo pred 7.10, posamezniki počakajo na določenih mestih v avli.
• 6.—9.r. ne prihajajo v šolo pred 7.10
Ob 7.10
• 1.—6. r. odidejo v matične učilnice, kjer jih čakajo razredniki oz. učitelji, ki imajo 1.uro pouk v
njihovem oddelku
• 7.—9. r. vozači odidejo k Izbirnim predmetom ali na prvo uro počakajo v matični učilnici. Če je leta zasedena z izbirnim predmetom, počakajo v avli. Nevozači pridejo v šolo 15 minut pred
začetkom 1. ure pouka in odidejo v matično učilnico.
Učenci vozači prihajajo v šolo med 7.10 in 7.25. Do začetka pouka učenci:
• 1.—6. r. odidejo v matične učilnice,
• 7.—9. r., ki imajo 1. uro pouk, odidejo v učilnice rezervirane za IP, DDP,
• 7.—9.r., ki nimajo pouka ob 7.30, počakajo na pouk v avli.
Ves pouk poteka v matičnih učilnicah oddelkov. Učitelji poskrbijo za prezračevanje učilnice in
posamičen prihod učencev v učilnico.
Izvajanje pouka športa ob lepem vremenu poteka na zunanjih površinah, v primeru slabega
vremena pa v telovadnicah.
Učitelji ŠPO po zvonjenju odidejo po učence v matično učilnico in z njimi izvedejo uro.
Po končani uri učeči učitelji pospremijo učence do matične učilnice. Pred prihodom nove skupine
telovadnico prezračijo in razkužijo orodja, pripomočke, ..
Učenci 1.— 5. r. se na pouk športa pripravijo v matični učilnici.
Učenci 6.-9. r. imajo pouk športa po oddelkih, na pouk ŠPO se deklice pripravijo v garderobah, dečki
pa na določenih mestih v telovadnici.
V času 20-minutnih odmorov garderobe pri telovadnicah razkužijo in prezračijo čistilke.
Na NIP Šport se učenci 4. r. pripravijo na galeriji, učenci 5. in 6. r. pa vsak v eni garderobi.
Učitelj, ki je v skupini, napoti učence k izvajalcem IP, NIP. (ko bomo začeli izvajati)
Dežurni na hodnikih poskrbijo za urejene prehode po šoli.
NIP izvajamo na daljavo, učenci opravijo zadolžitve od doma. IP izvajamo ob upoštevanju priporočil
NIJZ (maske), sistemizirane ID izvajamo po prilagojenem urniku (učenci enega razreda), ob
upoštevanju pravil NIJZ (maske) (ko bomo začeli izvajati)
Malica poteka v matičnih učilnicah po naslednjem razporedu
1.–3.r. med 8.30 in 9.30
4., 5. r. od 8.15 do 8.35
6., 7. r. od 9.05 do 9.25.
8., 9. r. od 10.10 do 10.30.
Med malico je v oddelku razrednik.
Za 1.— 3. r. malico prinesejo in odnesejo javni delavci in čistilke Za 4.—9. r. malico prinesejo in
odnesejo dežurni učenci.
Malico razdeli učitelj ali dežurni učenec. Razrednik poskrbi, da učenci:
• svojo mizo razkužijo, pobrišejo
• naredijo pogrinjek z brisačo za enkratno uporabo
• pred malico umijejo roke z vodo in milom
• po končani malici pospravijo mize, jih pobrišejo in si umijejo roke;
• prezračijo učilnico,
• se pripravijo na pouk
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Spremembe glede na
model

Rekreativni odmor

Kosilo

Nevozači in varstvo
vozačev po pouku

Podaljšano bivanje

model BCX poostrena navodila NIJZ

Model BCx (mehurčki)
V šoli so učenci 1.—9. r., upoštevamo veljavna priporočila NIJZ/MIZŠ
Spremljevalci skrbijo, da pri odhajanju na zunanje površine, na zunanjih površinah in pri vračanju v
šolo učenci upoštevajo priporočila NIJZ. V primeru dežja ostanejo v matičnih učilnicah. Z njimi so
učitelji rekreativnega odmora.
Razpored spremljevalcev na rekreativni odmor je priloga hišnega reda
Kosilo poteka v jedilnici, v učilnici 4. b (031) in na hodniku pred telovadnico.
Za tekoč prehod (narisane črte za ohranjanje razdalje, smerne puščice za odhod iz jedilnice)
poskrbijo spremljevalci na kosilo in dežurni na hodnikih. Skupine odhajajo na kosilo po urniku:
• 10:10 – 11:30 4. r. postrežno
• 10:10 – 11:30 5. r. na pladnju
• 11:30 – 11.55 1. r. postrežno
• 12:15 – 12:45 2. r. postrežno
• 12:25 – 12:55 3. r. na pladnju
• Od 13.00 → 6. 9. r. na pladnju
Urnik spremljevalcev in dežurnih učiteljev je priloga hišnega reda.
• V jedilnico pridejo po označenih poteh skozi avlo.
• Prevzem kosila za učence 1. —5. r. evidentirajo učiteljice, 6.—9.r. pa učenci
• Učiteljice, ki spremljajo na kosilo učence 1.—5. r. poskrbijo, da učenci oddelka sedijo skupaj in da
je med učenci različnih oddelkov ustrezna varnostna razdalja.
• Učenci 6.— 9. r. pri kosilu sedijo na označenih sedežih in se čim krajši čas zadržujejo v jedilnici.
• Ko učenci 1.—9. r. pojedo in pospravijo pladnje/posodo
o Učenci od 1. do 5. r. ki kosijo v jedilnici, v koloni odidejo do matične učilnice skozi malo
telovadnico.
o Učenci od 1. do 4. r. ki kosijo v učilnici 031 in na hodniku pred telovadnico, odidejo do matične
učilnice po označeni poti skozi avlo
o Učenci 6.—9. r. odidejo iz jedilnice po označeni poti skozi avlo
Dežurne čistilke sproti razkužujejo mize, pomagajo pri odnašanju umazane posode v pomivalnico in
poskrbijo za zračenje jedilnice.
Učenci 1.—5. r. po pouku/kosilu odidejo domov, vozači 1. do 6 .r. na prvi avtobus počakajo v matični
učilnici, učenci 7. do 9. r. pa v avli.
Po končanem pouku/kosilu učenci odhajajo domov (s starši, samostojno z avtobusom) ali so v
podaljšanem bivanju do prihoda staršev.
Učitelji podaljšanega bivanja in razredniki naredijo seznam učencev z navedbami odhodov domov.
En izvod pripravite tudi za dežurnega na vhodu RS in PS.
Učenci odhajajo iz skupin OPB na vhod pred RS/PS sami po v naprej dogovorjenem urniku odhodov.
Učenci 1.—5. r., ki ne gredo domov po pouku/kosilu, do odhoda prvega avtobusa počakajo v
matičnih učilnicah.
Učence vozače prevzame dežurni, ki poskrbi za pravočasen in urejen odhod na avtobusno postajo.
Ko se število učencev v skupinah zmanjša, se skupine 4. in 5. r. lahko združijo, - število učencev v
združeni skupini ne sme presegati števila trenutno veljavnih priporočil NIJZ. V združeni skupini imajo
učenci in učiteljica zaščitne maske.
Tabela spremstev na avtobuse in dežurstvo je priloga dokumenta.

Načrt prezračevanja
Pogosta izmenjava zraka znižuje koncentracijo virusa v prostoru in s tem bistveno zmanjša
možnost okužbe, zato bomo poskrbeli za redno in temeljito zračenje šole.
Prostor

Učilnice

Kdaj
Pred prihodom učencev v učilnico
Med izvajanjem minute za zdravje,
po vsaki uri pouka
Po malici
Med rekreativnim odmorom
Po pouku
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Kdo
Učitelji JV
Učitelj, ki je v učilnici
Učitelj, ki je v učilnici
Učitelj, ki je bil v učilnici
Učitelj, ki je bil v učilnici
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Prostor
Avla

Hodniki
WC
Jedilnica in prostori, kjer
postrežemo kosilo
Telovadnice - mala
Garderobe
Garderobe pri ŠPO
Pisarne
Čajna kuhinja
Zbornica
Kuhinja

model BCX poostrena navodila NIJZ

Kdaj
Zjutraj, pred prihodom učencev,
med odhodi učencev na kosilo,
po pouku
V času izvajanja pouka
Ves čas
Vsakič, ko skupina, ki je bila na kosilu, zapusti
prostor
Po vsaki uri ŠPO
V času odhodov s kosila
Ne uporabljamo, učenci se preobujejo pred
učilnico, oblačila odložijo v učilnici
Ne uporabljamo, učenci se na pouk ŠPO
pripravijo v matični učilnici
Ob prihodu, najmanj 1x vsako uro.
Med vsako uro pouka
Med vsako uro pouka

Kdo
Zvonko Rozman

Zvonko Rozman, Sanda Rozman
Zvonko Rozman, Sanda Rozman
Dežurne čistilke
Učitelj, ki odide odpre, učitelj, ki pride zapre
Dežurna čistilka

Zaposleni
Dežurne čistilke
Dežurne čistilke

NAČRT RAZKUŽEVANJA
V oranžni fazi epidemije razkužujemo več in bolj pogosto.
Prostor

Kaj
kljuke na vratih
mize
pripomočki v skupni rabi
Tla, mize, stoli
Odlagalne površine
mize

Učilnice

Avla
Hodniki, stopnišča
Jedilnica in prostori, kjer
postrežemo kosilo
Telovadnice
Računalniška učilnica
Garderobe pri ŠPO
Garderobe
Pisarne

Zbornica
Čajna kuhinja

Ograje, stopniščna držala
mize
Uporabljeni rekviziti
Tipkovnice, miške
Umivalniki, odlagalne
površine
Ne uporabljamo
Kljuke,
Mize, odlagalne površine
Odlagalne površine
Mini kuhinja

Kdaj
ko imajo učenci pouk
pred malico, po malici
Po uporabi
po pouku
po pouku
Po vsaki menjavi učencev,
najmanj vsaki 2 uri
V času izvajanja pouka
Vsakič, ko skupina, ki je bila na
kosilu, zapusti prostor
Po vsaki uri ŠPO
Po vsaki uporabi
Po vsaki uri ŠPO

Zadolženi
Dežurne čistilke
Učitelj/učenci
učitelj
čistilke
čistilke
Dežurne čistilke

Po pouku
V času odmorov

čistilke
Dežurne čistilke

popoldne
popoldne
Po vsakem glavnem odmoru
Po pouku

čistilke
čistilke
Dežurne čistilke

Dežurne čistilke
Dežurne čistilke
Učitelj ŠPO
Učitelj RAČ
Dežurne čistilke

čistilke
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5 .r. KO 11.10-11.30 - na pladnju 64

Zasedenost prostorov
v šol. letu 2020/2021

4. r. KO 11.05-11.30 – postrežno 53

1.d

Peter
Šinkovec

4.a,c

1.r. KO 11.30-11.55- postrežno
68r. KO 12.15-12.45- postrežno 70
2.
3. r. KO 12.25-12.55 – na pladnju 69
6.-9, d. r. KO 13.05-14.00 - na pladnju 40

9. r.

1.b
8. r. 4.b
2.b

Model C, v šoli 1.—9. r.

ISDP

2. c, d

Petra
Šmid

9. a
Rok Krese

8. a
Nevenka
Gabrijel

3.a, b, c

5.a, b, c, d

2.a

6.-7.r.
1.a,c
Odlagalne površine

9.c
9. b
Polonca
Tratar Božič

Bernarda Tušar
Pintarič

6. b
Mira
Božič

4. a
Jasmina
Blažon

OPB 1. r.
Malenšek T.

OPB 4. r.
Maja Meglič
Tina Turk
eglič

5. b
Saša Kovač

5. c
Mateja Račič

Majda
Dobravc

Živa Košak
Blažič

5. d

1. c
Mateja
Hadler

Ana Špiler
OPB 5. r.
Učitelji 5. r. po urniku
Tina Turk
eglič7. d

8. c

1. a

OPB 1. r.
Jasmina
Fink

Nataša
Rustja

4. c
Vesna
Pahljina
A

1. b

1. d

Sabina
Masnik

Maja
Sivec

OPB 1. r.

OPB 1. r.
Janja
Bučar

Razredničarke
in vzg. po
urniku

OPB 3. r.
Kristina
Davidović

Damjan
Bratkovič

4. b
Nina
Šumak

6. a
Maja
Schweiger

ISDP

7. b

Slavka
Klančar
Marjeta
Kočevar

Simona
Žiberna

Marjetka
Pivk
Anja
Kraševec

Dunja
Bukovec

Tamara
Turk

ISDP
Andreja
Barbič

Tina
Mihelič

7. a

Suzana
Miklič

2. b

Tina
Godina

3. a

6. c

Mira
Marijan

2. c

OPB 2. r.
Ana Bobnar

8. b

7. c

5. a

3. b

OPB 2. r.
K. Žnidaršič

Jerneja
Luštek

OPB 3. r.
Učitelji po
urniku

3. c
Boštjan
Papež

OPB 3. r.
Tina Turk
Tina Turk
eglič

2. a

2. d

Tatjana
Pavlin

Tina
Šetina

OPB 2. r.

OPB 2. r.
Erika Jerič

Vanja Šalehar

