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Zadeva: Izvajanje šole v naravi in dni dejavnosti v šolskem letu 2021/22 
 
Spoštovani! 

Pred nami je novo šolsko leto 2021/22, ki ga v primeru, da ne bo prišlo do poslabšanja epidemiološke slike, 
skladno z okrožnico MIZŠ, začnemo po modelu B. V javnem zavodu Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v 
nadaljevanju CŠOD), ki je ustanovljen s strani Republike Slovenije za opravljanje javne službe na področju 
vzgoje in izobraževanja, smo na izvajanje šole v naravi in dni dejavnosti v modelu B pripravljeni. S svojimi 
lokacijami CŠOD predstavlja varen in spodbuden prostor za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. 

Po priporočilih in smernicah NIJZ in MIZŠ, ki so bile predstavljene v tem tednu na Konferenci ravnateljev 
na Brdu, se ekskurzije in šole v naravi v okviru modela B izvajajo odvisno od razmer na destinaciji. Pri tem 
je izvedba šole v naravi in dni dejavnosti v CŠOD enakovredna izvedbi v šoli. 

Izvedba šole v naravi in dni dejavnosti v objektih CŠOD v času izvajanja pouka po modelu B: 
• nastanitev v CŠOD po sklenjeni pogodbi, 
• izvedba interdisciplinarnega programa je večinoma na prostem, 
• izvedba v manjših skupinah, ločevanje oddelkov pri namestitvi, obrokih in programu, 
• upoštevanje priporočil MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ za izvajanje izobraževanja v razmerah, povezanih s COVID-

19 in izvajanje vseh ukrepov za zmanjšanje možnosti okužbe. 

V CŠOD smo v obdobju, ko je z nami prisoten virus SARS-CoV-2 v sodelovanju z NIJZ, MIZŠ in strokovnimi 
službami informirali in usposabljali zaposlene za izvajanje zaščitnih ukrepov s ciljem zmanjšanja možnosti 
prenosa virusa. V preteklem šolskem letu smo po daljšem obdobju omejitev v maju in juniju uspešno izvajali 
šolo v naravi in dneve dejavnosti ob izvajanju vseh zaščitnih ukrepov.  

V CŠOD bomo tudi tekom šolskega leta 2021/22 prilagajali izvedbo šole v naravi in dni dejavnosti glede na 
veljavni model in priporočila. Kot glavni poudarek pa bi radi izpostavili, da pouk na prostem v slabši 
epidemiološki situaciji predstavlja 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. 

Več kot 500 šol in drugih izobraževalnih zavodov načrtuje izvedbo šole v naravi ali dneva dejavnosti v CŠOD, 
na podlagi podpisane pogodbe za šolsko leto 2021/22. Vsem bomo zagotovili varno izvajanje vseh programov 
CŠOD po danih priporočilih (Šolsko leto 2021/22 v RS v razmerah, povezanih s covidom-19, Modeli in 
priporočila). 

Pri organizaciji šole v naravi in dni dejavnosti vam nudimo podporo tudi v obliki sodelovanja na roditeljskem 
sestanku, če bo organiziran na daljavo, kjer lahko predstavimo organizacijo in izvedbo šole v naravi in dni 
dejavnosti v CŠOD. Za vsa dodatna pojasnila in pomoč pri organizaciji se lahko obrnete na vodjo OE, kjer je 
dogovorjena izvedba (kontaktni podatki so na spletni strani) ali na info@csod.si    
Prepričani smo, da bomo z dobrim sodelovanjem učencem uspeli zagotoviti kvalitetno izkušnjo v šoli v naravi 
in na dnevih dejavnosti in nadoknadili tudi manjkajoče aktivnosti v lanskem letu. Skupaj zmoremo več! 
 
V pričakovanju odličnega nadaljnjega sodelovanja z vami vas v prihajajočem letu lepo pozdravljam. 
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