
B model izvajanja pouka v razmerah povezanih s covid 19 za šolsko leto 2020/2021 

Osnovna šola Dobravlje 

ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA in DELA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI V ČRNIČAH 

RAZRED/ODDELEK 1. Č razred 2. Č razred 3. Č razred 4. Č razred 5. Č razred 

POUK V UČILNICI Pritličje levo Pritličje desno, ob 
kuhinji 

Nadstropje levo,  
zahod, učilnica 3. 
razreda 

Nadstropje levo, 
zahod, učilnica 4. 
razreda 

Nadstropje desno, 
vzhod, učilnica 5. 
razreda, ob zbornici 

VHOD/IZHOD Glavni vhod Glavni vhod Stranski vhod - 
zahod 

Stranski vhod – 
zahod 

Glavni vhod 

GARDEROBA Garderoba pred 

učilnico 1.č 

Pritličje naravnost, 
garderobne 
omarice ob 
stopnišču (7.40) 

Garderoba pred 
učilnico 3.č 

Garderoba pred 
učilnico 4.č 

Pritličje naravnost, 
garderobne 
omarice ob 
stopnišču (7.50) 

SANITARIJE Pritličje levo (levi 

WC in levi 

umivalnik) 

Pritličje desno (levi 
WC in levi 
umivalnik) 

Stranišče ob 
učilnici 3.č 

Pritličje desno (desni 
WC in desni 
umivalnik) 

Pritličje levo (desni 
WC in desni 
umivalnik) 

ODMOR 8.40 - 8.55 (malica v 
razredu) 
8.55 – 9.10 (na 
igrišču med šolo in 
telovadnico desno - 
vzhod 

8.40 - 8.55 (malica 
v razredu) 
8.55 – 9.10 (na 
igrišču med šolo in 
telovadnico levo - 
zahod 

8.40 -8.55 (malica 
v razredu) 
8.55 – 9.10 (na 
nogometnem 
igrišču 

9.30 – 9.45 (malica v 
razredu) 
9.45 – 10.00 (na 
igrišču med šolo in 
telovadnico 

9.30 – 9.45 (malica 
v razredu) 
9.45 – 10.00 (na 
nogometnem 
igrišču 

JUTRANJE VARSTVO Pritličje levo, 

učilnica 1.č (7.30) 

Od 7.30 dalje v 
svoji učilnici 

Od 7.30 dalje v 
svoji učilnici 

Od 7.30 dalje v svoji 
učilnici 

Od 7.30 dalje v svoji 
učilnici 

PODALJŠANO BIVANJE Pritličje levo, 

učilnica 1.razreda, 

skupina 1, 

Na igrišču med šolo 

in telovadnico 

desno - vzhod 

Pritličje desno, 
učilnica 1.razreda, 
skupina 1  (8 
učencev), učilnica 
2. razreda (9 
učencev) 

Pritličje desno, 
učilnica 2.razreda, 
skupina 2 
Na igrišču med 

šolo in telovadnico 

desno - zahod 

Nadstropje levo, 
učilnica 4. razreda, 
skupina 3, 
Na nogometnem 
igrišču ob spodnjem 
golu (jug) 

Nadstropje levo, 
učilnica 4. razreda, 
skupina 3 
Na nogometnem 
igrišču ob spodnjem 
golu (jug) 



 Na igrišču med šolo 
in telovadnico 
desno – zahod (1. 
skupina)ali levo – 
vzhod (2. skupina) 

 

KOSILO ČAS JEDILNICA UČILNICA 2. RAZREDA (OB KUHINJI) 
12.10 – 12.30 skupina 1 – PB 1. skupina (torek, sreda) / 

12.35 – 12.55 skupina 2 (vozači) skupina 2 (ID, NIP, DOP, DOD) 

13.00 – 13.20 skupina 3 – PB 2. skupina 

13.25 – 13.45 skupina 4 – PB 3. skupina 

VARSTVO VOZAČEV 12.30 – 13.35 
Na nogometnem igrišču ob zgornjem golu (sever). 
V primeru slabega vremena v telovadnici. 

 


