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Zadeva: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 7. 12. 2020

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi aktualnih epidemioloških podatkov
podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. To pomeni, da ostaja v
veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Izjema so
zaposleni v zavodih in člani organov zavodov. Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o
izobraževanju na daljavo. Vrtci še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno
varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če
tako odloči župan občine, na območju, katere vrtec izvaja dejavnost.

1. Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni
COVID-19
Vlada je na današnji seji sprejela tudi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje
epidemije nalezljive bolezni COVID-19, na podlagi katerega se bodo na področju vzgoje in
izobraževanja ter športne dejavnosti ukrepi sproščali po fazah:
1. v oranžni fazi umirjanja (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se
predvideva odprtje vrtcev in šol za 1. triletje ter osnovnih šol prilagojenim programom in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Sprostile
se bodo lahko tudi športne aktivnosti na prostem.
2. v rumeni fazi umirjanja (pod 600 okužb / 500 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se
osnovne šole odprejo v celoti. V šole se vrnejo tudi zaključni letniki srednjih šol.
3. v zeleni fazi umirjanja (pod 300 okužb) se odpravijo vse omejitve na področju vzgoje in
izobraževanja ter športnih dejavnosti.
Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo
kriteriji doseženi, bodo predvideni ukrepi posamezne faze stopili v veljavo drugi naslednji dan po
ugotovitvi.

2. Testiranje in cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
Vlada je na današnji seji sprejela Načrt množičnega, prostovoljnega ponavljajočega testiranja in
Nacionalno strategijo cepljenja, po kateri so zaposleni v vzgoji in izobraževanju uvrščeni v
prednostne skupine tako za testiranja kakor tudi za cepljenje.

S spoštovanjem,
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