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Zadeva: Izvajanje šole v naravi in dni dejavnosti v šolskem letu 2020/2021 
 
 
Spoštovani! 
 
V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti imamo pripravljene tri različne oblike za izvajanje šole v naravi 
in dni dejavnosti v prihajajočem šolskem letu 2020/21, ki upoštevajo smernice NIJZ in priporočila MIZŠ 
za izvajanje izobraževalnega procesa v šolskem letu (upoštevanje priporočil v Modeli in priporočila). 
Glede na informacije, ki so bile predstavljene na Konferenci ravnateljev na Brdu s strani pristojnega 
ministrstva in Zavoda za šolstvo, bo v primeru, da ne bo prišlo do poslabšanja epidemiološke slike, z 
začetkom šolskega leta izvedba po modelu B, ki vključuje tudi izvajanje šole v naravi v CŠOD, na 
lokacijah CŠOD, s prilagoditvami skladno s smernicami NIJZ. 
 
V CŠOD smo ob pojavu virusa v sodelovanju z NIJZ pričeli z informiranjem in usposabljanjem zaposlenih 
ter uvedbo varnostnih ukrepov s ciljem zmanjšanja možnosti prenosa virusa. V juniju smo začeli z 
izvajanjem poletnih programov ter v času poletnih počitnic izvedli množico tedenskih aktivnosti s 
skupinami do 50 udeležencev (otroci v aktivnih počitnicah, družine, društva) z nudenjem celostne 
storitve. V teh mesecih smo tako pridobili še dodatne izkušnje in spoznanja, vezana na zagotavljanja 
varnosti uporabnikov storitev CŠOD, in z zadovoljstvom ugotavljamo, da so se na vseh lokacijah CŠOD 
aktivnosti tekoče odvijale in ni bilo pojava okužb. 
 
CŠOD imamo skoraj 30-letne izkušnje izvajanja pouka na prostem, ki je interdisciplinarno zasnovan. 
Imamo razvite različne pristope, vključeni smo v številne evropske projekte, imamo veliko 
raznovrstnega didaktičnega materiala in učnih pripomočkov za raziskovanje narave in izvedbo pouka 
na prostem. Učitelji CŠOD so kompetentni za pripravo in izvedbo kvalitetnega pouka na prostem, ki je 
eden od priporočenih ukrepov v veljavnih priporočilih. 
 
Več kot 500 šol in drugih javno izobraževalnih zavodov, s katerimi imamo v CŠOD podpisane pogodbe 
za šolsko leto 2020/21, je že prejelo informacije, da bomo izvajali šolo v naravi oziroma dni dejavnosti 
v eni od treh oblik, ki so usklajene s priporočili MIZŠ in ZRSŠ (Modeli in priporočila). Pri vseh oblikah so 
upoštevane smernice NIJZ in je zagotovljeno varno izvajanje vseh programov.  
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Izvedba šole v naravi in dni dejavnosti po sklenjenih pogodbah bo ob trenutno predvideni uporabi 
modela B potekala v običajni obliki z dodatnimi ukrepi: 
 
1. Izvedba šole v naravi in dni dejavnosti v objektih CŠOD v času izvajanja pouka po modelu A in B 

• nastanitev v domu OE CŠOD po sklenjeni pogodbi 
• izvedba interdisciplinarnega programa je večinoma na prostem 
• pri bivanju in izvedbi pouka se upošteva priporočila MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ za izvajanje 

izobraževanja v razmerah, povezanih s COVID-19 
Pri nastanitvi na posamezni OE zagotavljamo varnostne ukrepe, ki so podani s strani NIJZ 
(nastanitev v sobah, sanitarije, prehranjevanje, uporaba skupnih prostorov). 
Pri izvedbi šole v naravi in dni dejavnosti zagotavljamo izvedbo v manjših skupinah, ločevanje 
oddelkov pri namestitvi, obrokih in programu.  
Udeleženci so vključeni v program, ki poteka kot učenje na prostem, in nimajo stika z lokalnim 
prebivalstvom. 
V izvajanje programa so aktivno vključeni učitelji spremljevalci.  
 

 
V primeru, da bi v državi prišlo do poslabšanja epidemiološke situacije in programa na lokacijah CŠOD 
ne bi mogli izvajati (modeli C, D, BC1 in BC2), bomo v CŠOD izvedbo aktivnosti prilagodili glede na 
potrebe posamezne situacije. V tem primeru predvidevamo dva alternativna načina izvedbe: 
 
2. Izvedba šole v naravi na šoli – en, tri ali pet dni dejavnosti na šoli v času izvajanja pouka po 

modelu C 
• načrtovanje in izvedba je skupna s šolo ob upoštevanju ukrepov in priporočil MIZŠ, ZRSŠ in 

NIJZ 
• CŠOD učitelji izpeljejo dneve dejavnosti v dopoldanskem času v načrtovanem tednu ali dnevu 
• dan dejavnosti traja do 5 pedagoških ur 
 
V primeru, da epidemiološka situacija ne omogoča izvedbe šole v naravi na domovih CŠOD, učitelji 
CŠOD pridejo v šolo v terminih, ki so dogovorjeni v sklenjeni pogodbi. Na šolskem igrišču, bližnjem 
travniku, gozdu, potoku ali drugem primernem okolju v manjših skupinah skupaj z učitelji šole 
izvedejo interdisciplinaren dan dejavnosti. Pripomočke in vse potrebno prinesejo s seboj.  
S sedanjo razporeditvijo terminov lahko dosežemo skoraj vse slovenske osnovne šole. 
 

3. Izvedba vsebin šole v naravi in dneva dejavnosti na daljavo - en, tri ali pet dni dejavnosti  v času 
izvajanja pouka po modelu D ter podmodelih BC1 in BC2 

• CŠOD v načrtovanem tednu ali dnevu skupaj s šolo organizira dejavnosti na daljavo, ki se 
izvedejo z medpredmetnim povezovanjem, z aktivnim in izkušenjskim učenjem 

• učitelji CŠOD v sodelovanju z učitelji šole komunicirajo neposredno tudi z otroki, usmerjajo 
aktivnosti, preverjajo izvedbo in pridobljeno znanje 

 
V primeru izvajanja pouka na daljavo učitelji CŠOD usmerjajo in vodijo aktivnosti na daljavo skupaj 
z učitelji šol. Že v času razglašene epidemije so učitelji CŠOD pripravili številna gradiva, ki so bila v 
pomoč učiteljem na šolah pri samostojni izvedbi dejavnosti. V prihajajočem šolskem letu bomo 
dodatno v sodelovanju z učitelji šol izvajali video razlage in vodili videokonference neposredno z 
učenci. Na daljavo bomo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije izvajali tudi 
»ekskurzije«, tako s predvajanjem v živo s posameznih lokacij kot z uporabo mobilne aplikacije, ki 
jo ima CŠOD že na voljo in je v njej zbranih več kot 200 mobilnih učnih poti.  
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Vse informacije o splošnih in posebnih ukrepih, povezanih s preprečevanjem širjenja virusa  
SARS-CoV-2, ki veljajo v okviru programov CŠOD, bomo v mesecu septembru objavili in sproti 
posodabljali na spletni strani www.csod.si.  
 
Ob slabši epidemiološki sliki, ko se šola v naravi ne bo izvajala na lokacijah CŠOD in bo izobraževanje 
potekalo po modelu C, se v dogovoru s posameznimi šolami lahko za izvajanje priporočenih higienskih 
ukrepov regijsko angažira tudi tehnično osebje CŠOD (kuhinja, čiščenje) in s tem razbremeni med 
epidemijo precej bolj obremenjeno tehnično osebje na šolah. 
 
V CŠOD se bomo prilagodili na izvedbo šole v naravi in dni dejavnosti v vsaki epidemiološki situaciji, ki 
se bo verjetno skozi šolsko leto tudi precej spreminjala. Kot glavni poudarek pa bi radi izpostavili, da 
lahko pouk na prostem v trenutni situaciji predstavlja tretji pristop in dobro alternativo pouku v učilnici 
in pouku na daljavo, saj je bolj varen od pouka v učilnici in obenem bolj učinkovit kot pouk na daljavo. 
Kot do sedaj vam pri tem nudimo podporo na roditeljskem sestanku pri predstavitvi organizacije in 
izvedbe šole v naravi in dni dejavnosti v CŠOD. Lahko se vključimo v roditeljski sestanek, če bo 
organiziran na daljavo, ali pridemo do vas, če ga boste organizirali na šoli. 
 
Prepričani smo, da bomo z dobrim sodelovanjem učencem uspeli zagotoviti kvalitetno izkušnjo v šoli v 
naravi in na dnevih dejavnosti. Skupaj zmoremo več! 
 
V pričakovanju še naprej odličnega sodelovanja v prihajajočem posebnem letu vas lepo pozdravljam. 
 
 

Branko Kumer, MSc 
direktor  
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