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I UVOD 
 
Širitev bolezni COVID-19 v marcu leta 2020 je povzročila, da so številne evropske države 
morale sprejeti mnogotere ukrepe, s katerimi so skušale bolezen zajeziti. Pomembna je 
postala socialna distanca, zbiranje večjega števila ljudi ali njihovo zadrževanje v istem prostoru 
je postalo prepovedano oz. omejeno. To je vplivalo tudi na izvedbo pouka v šolah, saj so se 
praviloma povsod vrtci, šole in druge izobraževalne institucije zaprle, pouk oz. predavanja pa 
so potekala večinoma po oddaljenem dostopu prek interneta.  
 
Tudi v Sloveniji je vlada sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih1, s katerim je 16. 
marca zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 vse navedene inštitucije oz. 
zavode zaprla. Po tem datumu je pouk potekal le na daljavo.  
 
Konec meseca aprila 2020 so se zdravstvene razmere izboljševale, tako da so številne države 
že začele odpravljati določene omejitve za državljane, med drugim so pričele postopno odpirati 
šole in druge izobraževalne institucije. 
 
V Sloveniji je vlada 13. maja sprejela odlok, po katerem so se 18. maja 2020 v šole vrnili učenci 
prve triade osnovne šole ter zaključnih letnikov srednjih šol. En teden kasneje (25.5.) pa so se 
vrnili še otroci od 4. do 9. razreda osnovne šole ter učenci posebnih programov vzgoje in 
izobraževanja v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom. Za preostale razrede 
je izobraževanje na daljavo potekalo do konca šolskega leta. S tem odlokom so se ponovno 
odprli tudi vrtci (spletna stran Vlade RS). 
 
Po poletnih počitnicah se je septembra pouk začel v učilnicah. Oktobra 2020 pa je ministrica 
za šolstvo izdala sklep  o začasnem in preventivnem ukrepu poteka vzgojno-izobraževalnega 
dela v času med 19. in 23. 10. 2020, ki je  v srednjih šolah, glasbenih šolah in v osnovnih 
šolah od 6. do 9. razreda uvedel izobraževanje na daljavo. Učenci od 1. do 5. razreda so pouk 
obiskovali v šoli. Vrtci so še delali kot običajno.  Med 26. in 29. oktobrom so bile v osnovnih in 
srednjih šolah jesenske počitnice (spletna stran Vlade RS). 
 
Z odlokom2 z dne 23. 10. 2020 je vlada s 26. 10. 2020 sprva le za en teden zaprla vse 
vzgojnoizobraževalne zavode, kar je z nekaj izjemami glede nujnega varstva, ki so jih lahko 
določili župani, veljalo tudi za vrtce. Ukrepi so bili podaljšani. 
 
Vlada je na seji 3. 12. 2020 sprejela tudi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19, po katerem se bodo na področju vzgoje in 
izobraževanja ter športne dejavnosti ukrepi sproščali na naslednji način: 

• ko bo dosežen oranžni semafor (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov s 
COVID-19), se bodo odprli vrtci, v šolo pa bodo odšli učenci prve triade osnovne šole, 
ter šole in zavodi za učence s posebnimi potrebami. Prav tako bodo takrat dovoljene 
športne aktivnosti na prostem, 

• ko bo dosežen rumeni semafor (pod 600 okužb / 500 hospitaliziranih bolnikov s 
COVID-19), bodo v šolo odšli tudi preostali učenci osnovnih šol ter dijaki zaključnih 
letnikov srednjih šol, 

• ko bo dosežen zeleni semafor (pod 300 okužb), pa sledi odprava vseh omejitev na 
polju vzgoje in izobraževanja ter sprostitev vseh športnih dejavnosti. 

 
1 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih ( Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20). 
2 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20 in 181/20). 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0568
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2689
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3193
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Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov se spremlja na dnevni ravni. Ko bodo kriteriji za 
prehod v določeno fazo doseženi, bo ukrep stopil v veljavo naslednji dan. 
 
Sicer pa so prepovedi zbiranja iz oktobra 2020 ostale še naprej v veljavi. Decembra je vlada z 
novim odlokom ohranila začasno prepoved zbiranja ljudi v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih 
šolah s prilagojenim programom, v glasbenih šolah, v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. S tem je sledila delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča 
(spletna stran Vlade RS). 
 
Ukrepi so se začeli sproščati 26. januarja 2021, ko je vrata ponovno odprlo več osnovnih šol 
in vrtcev v nekaterih statističnih regijah (Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, 
Pomurska, Primorsko-notranjska in Savinjska). V šolske klopi so tam zopet sedli učenci prve 
triade. V vrtce so se vrnili predšolski otroci. Prav tako so v teh regijah od takrat  ponovno 
potekale laboratorijske vaje za študente višjih in visokih šol. Potrebno pa je spoštovanje vseh 
priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, od higiene rok, kašlja, razkuževanja in 
zračenja prostorov, do nošenja zaščitnih mask. V zavodih v teh statističnih regijah se zaposleni 
testirajo s hitrim antigenskim testom (HAG) (spletna stran Vlade RS). 
 
V skladu s spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih se od torka, 9. februarja 
2021, v vseh osnovnih šolah v Republiki Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. 
do vključno 3. razreda ponovno izvaja v prostorih šole. Določena je nova izjema, ki odpravlja 
omejitev zbiranja v srednjih šolah za dijake, in sicer za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z 
nadaljevanjem in zaključkom izobraževanja v izobraževalnih programih umetniške gimnazije 
glasbene smeri in plesne smeri za izvedbo individualnega pouka. Tem dijakom je omogočeno 
tudi bivanje v dijaških domovih (spletna stran Vlade RS). 
 
Ker smo dosegli oranžno fazo sproščanja ukrepov, so se z novim Odlokom o začasni 
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih (12. 2. 2021) 15. februarja v šole vrnili vsi učenci osnovne 

šole, če seveda niso imeli šolskih počitnic. Za učni proces v osnovnih šolah ob vrnitvi v 
aktualnih epidemioloških razmerah, poleg upoštevanja vseh osnovnih zdravstvenih 
ukrepov velja, da se pouk ves čas izvaja v enotni skupini oziroma mehurčku, ki je enak 
matičnemu oddelku. Tako razredni pouk, kot tudi predmetni pouk, sta za učence 
organizirana v matičnih učilnicah, učenci učilnic ne menjajo. V srednje šole so se vračali 
tudi dijaki zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja ter tisti, ki so vključeni v 
programe nižjega poklicnega izobraževanja. Do delnega sproščanja ukrepov je prihajalo 
tudi na področju višjih strokovnih šol in v visokošolskih zavodih. Odlok določa tudi 
obveznost testiranja oziroma izjeme, ko zaposlenim testiranja ni treba opraviti (spletna 
stran Vlade RS). 
 
V času zaključevanja te naloge potekajo dogovori o odprtju srednjih šol za prve do tretje letnike 
ob hkratnih opozorilih, da se v Sloveniji že širijo nove variante virusa, kar vodi k razmisleku o 
ponovnem popolnem zaprtju javnega življenja.  
 
V nadaljevanju prikazujemo poenostavljen shematičen prikaz časovnega poteka dogodkov, 
povezanih z zapiranjem in odpiranjem šol v korelaciji z epidemiološko sliko. Podatki so 
zanesljivi ob predpostavki, da države ažurno sporočajo vse spremembe in da temeljijo na 
enotni metodologiji. V celoti jih povzemamo po spletni strani neodvisne neprofitne fundacije 
Insights for Education oz. njenemu gradivu Data Story of Covid-19 & School3. Podatki naj bi 

 
3 Gradivo je dostopno na povezavi: https://infographic.education.org/insights/en/. 
 

https://infographic.education.org/insights/en/
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se dnevno ažurirali, vendar so kljub temu možna odstopanja glede na podatke iz besedila, ki 
smo jih pridobili iz drugih virov.   
 
Tabela št. 1: Pregled odpiranja in zapiranja šol v Sloveniji  
  

 Datum  Potek dogodkov Primeri* Trend 

1 5 mar   Odkrita prva okužba s COVID-19  0,0  ↑  

2 26 mar   Šole zaprte  1,9  ↑  

3 2 apr   Višek prvega vala  2,3  ↑  

4 27 apr   Počitnice  0,5  ↓  

5 29 apr   Napovedano odprtje  0,4  ↓  

6 4 maj  Šole zaprte  0,3  ↓  

7 25 maj   Šole delno odprte  0,0  ↓  

8 1 jul   Počitnice  0,5  ↑  

9 1 sep   Šole odprte  1,6  ↑  

10 19 okt   Šole zaprte  33,3  ↑  

11 23 dec   Počitnice  65,5  ↓  

12 5 jan   Šole zaprte  76,0  ↑  

13 10 jan   Višek drugega vala   97,5  ↑  

14 18 jan   Šole delno odprte  66,7  ↓  

 
Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 
 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 
 
 
V nadaljevanju pregleda bomo prikazali, kako so nekatere druge evropske države sprejemale 
ukrepe na področju šolstva v času epidemije, zlasti ukrepe o zapiranju šol. Omejili se bomo na 
vrtce in na osnovne ter srednje šole. Podatke smo zbrali za naslednje države, ki jih je izbral 
naročnik: Avstrija, Finska, Hrvaška, Irska, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska,  Slovaška in 
Švedska. Podatke smo deloma pridobili z mreže ECPRD (European Centre for Parliamentary 
Research and Documentation), predvsem pa s spletnih strani pristojnih ministrstev, publikacij 
mednarodnih organizacij, zakonodaje ter iz medijev. Časovno smo zajeli obdobje od začetka 
marca 2020 do marca 2021. 
 
 
 
 

https://infographic.education.org/insights/en/
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II PREGLED UKREPOV O ZAPRTJU USTANOV NA 
PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V 
NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH 

 
Po stališču Svetovne zdravstvene organizacije bi z vidika javnega zdravja odločanje o zaprtju 
ali ponovnem odprtju šol moral voditi pristop, ki temelji na oceni tveganja ob upoštevanju 
epidemioloških razmer COVID-19 na lokalni ravni in zmožnosti izobraževalnih ustanov, da 
prilagodijo svoj sistem za varno delovanje. Poleg tega bi morali upoštevati vpliv zaprtja šol na 
izgubo izobrazbe, na pravičnost, splošno zdravje in dobro počutje otrok. Upoštevati je treba 
tudi vrsto drugih ukrepov javnega zdravja, ki se izvajajo zunaj šole. Odločitve o popolnem ali 
delnem zaprtju ali ponovnem odprtju šol je treba sprejeti na lokalni ravni na podlagi lokalne 
ravni prenosa SARS-CoV-2 in lokalne ocene tveganja, pa tudi upoštevaje, koliko bi lahko 
ponovno odprtje izobraževalnih ustanov povečalo prenos bolezni v skupnosti. O zaprtju 
izobraževalnih ustanov je treba razmisliti le, če ni drugih možnosti. Na podlagi razpoložljivih 
podatkov se zdi, da ima COVID-19 le omejen neposredni učinek na zdravje otrok, saj 
predstavlja približno 8,5 % prijavljenih primerov po vsem svetu in zelo malo smrtnih primerov. 
V nasprotju s tem pa zaprtje šol očitno negativno vpliva na zdravje otrok, izobraževanje in 
razvoj, dohodek družine in na  gospodarstvo. Nacionalne in lokalne vlade bi morale razmisliti 
o prednostni ohranitvi kontinuitete izobraževanja z vlaganjem v celovite večplastne ukrepe, s 
katerimi bi preprečili nadaljnje širjenje bolezni v izobraževalnih ustanovah in v širši skupnosti 
(povzeto po WHO).  
 
Ne glede na navedeno stališče Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO) pa se večina 
evropskih držav vsaj za krajši čas zaprtju šol ni mogla izogniti.  
 
 

Trajanje obdobij popolnega ali delnega zaprtja šol  
 
Ob Mednarodnem dnevu izobraževanja, 24. februarju, je Unesco (Organizacija Združenih 
narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) objavil rezultate raziskave o zaprtju šol kot 
odzivu na pandemijo COVID-19. Podatki Unesca kažejo, da sta bili zaradi tega ukrepa v 
lanskem letu v povprečju po vsem svetu izgubljeni dve tretjini akademskega leta. Večina vlad 
po svetu je namreč začasno zaprla izobraževalne ustanove, da bi preprečila širjenje COVID-
19. 
Glede na najnovejše podatke na Unescovem interaktivnem zemljevidu za spremljanje 
zaprtja/odprtja šol se eno leto po začetku pandemije več kot 800 milijonov učencev in dijakov 
(več kot polovica) še vedno sooča z znatnimi motnjami v izobraževalnem procesu — od 
popolnega zaprtja šol v 31 državah do skrajšanega ali krajšega časa trajanja pouka v 48 
državah. 
 
Zemljevid kaže, da so bile šole od začetka pandemije po vsem svetu v povprečju popolnoma 
zaprte 3,5 meseca (14 tednov). Ob upoštevanju lokalnih zaprtij šol ta številka naraste na pet 
mesecev in pol (22 tednov) — kar ustreza dvema tretjinama šolskega leta.  
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Graf št.1: Trajanje popolnega ali delnega zaprtja šol v tednih (upoštevani podatki do 25. 
januarja 2021) 

 
 

 
 
 
Vir: Unesco.  
 

https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school
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Tabela št. 2: Število tednov popolnega ali delnega zaprtja šol od marca 2020 do 21. 
januarja 2021 v državah članicah EU, Združenem kraljestvu, Švici in na Norveškem (po 
abecednem redu držav) 
 

Država 
Število tednov 

delnega ali 
popolnega zaprtja 

Avstrija 18 

Belgija  15 

Bolgarija  23 

Ciper 16 

Češka 29 

Danska 14 

Estonija  12 

Finska 8 

Francija 10 

Grčija 23 

Hrvaška 10 

Irska 17 

Italija 26 

Latvija 11 

Litva 20 

Luksemburg 11 

Madžarska 26 

Malta 16 

Nemčija 19 

Nizozemska  13 

Norveška 7 

Poljska 26 

Portugalska 14 

Romunija 30 

Slovaška 28 

Slovenija 23 

Španija 15 

Švedska 14 

Švica 6 

Združeno 
kraljestvo 

21 

Vir: Unesco, spletna stran 
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Tabela št. 3: Število tednov popolnega ali delnega zaprtja šol od marca 2020 do 21. 
januarja 2021 v državah članicah EU, Združenem kraljestvu, Švici in na Norveškem 
(glede na trajanje zaprtja) 
 

Država 
Število tednov 

delnega ali 
popolnega zaprtja 

Švica 6 

Norveška 7 

Finska 8 

Francija 10 

Hrvaška 10 

Latvija 11 

Luksemburg 11 

Estonija 12 

Nizozemska  13 

Danska 14 

Portugalska 14 

Švedska 14 

Belgija  15 

Španija 15 

Ciper  16 

Malta 16 

Irska 17 

Avstrija 18 

Nemčija 19 

Litva 20 

Združeno 
kraljestvo 

21 

Bolgarija  23 

Grčija 23 

Slovenija 23 

Italija 26 

Madžarska 26 

Poljska 26 

Slovaška 28 

Češka 29 

Romunija 30 
Vir: Unesco, spletna stran 

 
Trajanje obdobja zaprtja šol se na svetovnem nivoju zelo razlikuje med regijami — od kar 5 
mesecev (20 tednov) popolnih zapor po vsej državi v povprečju v Latinski Ameriki in v karibskih 
državah do dveh mesecev in pol (10 tednov) v Evropi in le enega meseca v Oceaniji. 
 
Podobne regionalne razlike so opažene tudi ob upoštevanju zapiranj na lokalnih nivojih —
trajanje popolnih in lokalnih zaprtij je v Latinski Ameriki in na Karibih v povprečju preseglo 
sedem mesecev (29 tednov) v primerjavi s svetovnim povprečjem 5,5 meseca (22 tednov). 
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Graf št. 2: Trajanje popolnih ali delnih zaprtij šol v tednih po regijah (s podatki do 25. 
januarja 2021) 

 
 
 
Vir: Unesco.  

 
Vlade so si prizadevale za čim krajša obdobja zapiranj šol na ravni celotnih držav. Na vrhuncu 
epidemije aprila 2020 so bile šole zaprte v 190 državah, januarja 2021 pa je bilo takih držav le 
30 (v prid delnim in/ali lokalnim zaprtjem). Šole so bile na dan 25. 1. 2021 popolnoma odprte 
v 101 državi. 
 

 

2.1 Avstrija 
 
V spomladanskem času 2020 je Avstrija šole za srednješolce (14-18 let) zaprla 16. marca, dva 
dneva kasneje (18. 3. 2020) pa je zaprla še vse osnovne šole in vrtce (od 3-14 let). To je veljalo 
le, če je za otroke lahko kdo skrbel, sicer je bilo zanje zagotovljeno varstvo (vir: Kurier)  
 
Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, je 24. aprila pripravilo Načrt za postopno odpiranje šol 
(t.i. Etappenplan). Načrt je predvideval tri faze, saj se vse šole niso odprle hkrati.  
 
Najprej (4. maja) so se v šole vrnili učenci srednjih šol, ki so opravljali maturo ali podoben 
zaključni izpit na poklicnih srednjih šolah. Opravljanje mature je bilo spremenjeno in ustnega 
dela mature ni bilo. Matura je bila po 25. maju, pred tem so se gimnazijci učili le za priprave 
nanjo. Učenci poklicnih srednjih šol so v sredini marca zaključni izpit opravljali po 
pripravljalnem pouku in v skladu z vsemi higienskimi ukrepi. Tako je bilo okoli 100.000 
učencem srednjih šol omogočeno, da zaključijo srednjo šolo.  
 
V drugi fazi, ki je bila predvidena za 18. maj, je bil poudarek na povratku šoloobveznih otrok  v 
vse vrste osnovnih šol in v nekatere srednje šole. S tem naj bi razbremenili predvsem starše.  
 
V skladu z zdravstvenimi razmerami so se vsi preostali učenci vrnili v šole 3. junija (tretja faza) 
in nadaljevali z rednim poukom. To je vključevalo vse ostale srednješolce in študente na 
politehničnih šolah.  
 

https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school
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Za vse opisane faze pa so bila izjemno pomembna številna načela:  
- načelo redčenja: šole ne smejo biti polne, držati je treba socialno distanco. Ta naj se 

zagotovi z razdelitvijo razredov v dve skupini po okoli 11 otrok, pouk pa se izvaja 
izmenično: npr. za eno skupino ob ponedeljkih, torkih in sredah, za drugo skupino ob 
četrtkih in petkih; potem se vrstni red zamenja. Pouk lahko poteka tudi vsak dan 
izmenično. Urniki ostanejo v veljavi, vendar do konca tega šolskega leta popolnoma 
odpadeta telesna vzgoja in glasbeni pouk. Omogočeno je tudi varstvo oz. podaljšano 
bivanje, zanju so na voljo veliki prostori (npr. telovadnica). 

- načelo fleksibilnih učnih načrtov: poudarek je na pripravah na zaključek leta in na 
pripravah za naslednje šolsko leto. Hitrost učenja in učna vsebina se zmanjšata. 
Ministrstvo je izdalo smernice, po katerih ne bo treba obdelati vseh tem, ki so v učnem 
načrtu, in ne vseh poglavij šolskih knjig oz. učbenikov.   

- načelo ocenjevanja po preudarku:4 osnova za zaključevanje ocen sta polletni uspeh 
učenca in rezultat testov do 16. marca. Šolskih testov (Schularbeiten) v tem času ni 
več in se upošteva, kaj so učenci dosegli v času učenja na daljavo in pri ponovnem 
pouku. Načeloma osnovnošolci niso ponavljali razreda, v drugih šolah je bilo možno 
napredovanje z eno nezadostno oceno. Opravičena odsotnost zajema tudi primere, ko 
učenci zaradi strahu pred virusom ne želijo ponovno v šolo ali jih starši zaradi zadržkov 
ne želijo poslati v šolo. 

- načelo higiene: od prve faze dalje veljajo stroga higienska načela, o katerih je 
ministrstvo izdalo podroben priročnik. Šolarji so morali maske nositi na poti v šolo in 
domov. V šolah velja delno nošenje mask: ne med poukom, vendar pa obvezno med 
odmori. Učitelji so nosili maske, če so to želeli. Maske so bile obvezne za določene 
vaje in npr. za laboratorijsko delo ter delo v delavnicah. Določili so še higienske ukrepe 
za izpite (matura), glede rednega prezračevanja, ohranjanja razdalje in glede intervalov 
za obvezno umivanje rok (vse po ECPRD 4383).   

 
V začetku junija 2020 so nekoliko poenostavili higienske ukrepe v šolah.  
 
Urejanje predšolske vzgoje in varstva je v pristojnosti dežel. Večinoma pa velja, da spomladi 
vrtci niso bili v celoti zaprti: 

- od 18. marca do 26. aprila 2020 so bili odprti le za otroke, katerih starši opravljajo 
ključne poklice, 

- od 27. aprila do 15. maja so bili odprti za manjše skupine, a to ni bilo vezano na poklic 
staršev (ECPRD 4430). 
 

Vrtci so se zopet odprli 16. maja. Veljali so strožji higienski ukrepi (majhne skupine s stalno 
sestavo, zračenje, umivanje rok, ohranjanje razdalje med odraslimi ipd.) (ECPRD 4430). 
Ministrstvo je sprejelo tudi priporočila za vrtce. Da bi preprečili preobremenjenost staršev, so 
jim priporočali, da grejo otroci v vrtec, pri tem pa naj po možnosti velja sistem izmen (gl. zgoraj) 
in podobnih higienskih ukrepov kot za osnovno šolo. Po 18. maju so se v vrtce vrnili zlasti 
petletniki, ki imajo obvezno malo šolo, in tri do štiriletniki, ki imajo govorne oz. jezikovne težave 
(Sprachförderbedarf) (ECPRD 4383). 
 
Jeseni so vse avstrijske šole uvedle šolanje na daljavo s 17. novembrom. Po tem času je bilo 
po potrebi zagotovljeno le varstvo (Betreuung) v majhnih skupinah, na voljo pa je bila tudi 
pedagoška pomoč. Pred tem so nekatere srednje poklicne šole (t.i. Oberstufe) vrata zaprle že 
3. novembra. Zaprtje šol je bilo sprva predvideno samo za 3 tedne, v tem času pa naj bi učenci 
le utrjevali staro snov, pisni testi so bili preloženi. 
Vrtci so otroke po tem datumu sprejemali le po potrebi, posebnih omejitev glede tega pa ni 
bilo: o tem naj bi se odločale družine same. Za otroke, za katere bi bila sicer obvezna prisotnost 
(t.i. mala šola), pa prisotnost v vrtcu ni bila obvezna (Vienna.at). 
 

 
4 Nem.: Prinzip Leistungsbeurteilung mit Augenmaß. 
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Sprva za tri tedne predvidene omejitve so se sproti podaljševale in kljub takim predvidevanjem 
do februarja niso bile ukinjene.  
Po šolskih počitnicah se je 8. 2. 2021 pouk začel na Spodnjeavstrijskem in na Dunaju, v vseh 
drugih deželah pa 15. 2. 2021.   
 
V vseh osnovnih šolah se pouk ves teden odvija v učilnicah ob pogoju, da se otroci 
samotestirajo, in sicer v šoli, dvakrat tedensko pred začetkom pouka.5 Otroci, ki tega ne želijo, 
od učiteljev dobijo naloge, ki jih delajo od doma. 
V srednjih in politehničnih šolah poteka pouk v izmenah. Razredi se razdelijo v dve skupini. 
Ena obiskuje pouk ob ponedeljkih in torkih, druga pa ob sredah in četrtkih. Ob petkih imata 
obe skupini pouk na daljavo. Naslednji teden se skupini zamenjata, petki so namenjeni učenju 
na daljavo. Dijaki, ki se ne želijo testirati, dobijo naloge, ki jih delajo od doma, a niso redno 
»pedagoško spremljani«. 
Poklicne šole: na določene dneve imajo šole pouk v razredih (Präsenzunterricht). Dijaki so 
razdeljeni v skupine, ki se pri pouku izmenjujejo (gl. zgoraj). Petki pa so namenjeni pouku v 
majhnih skupinah, pri čemer ne sme biti nikoli hkrati prisotnih več kot 50 % učencev.  
Za udeležbo pri pouku v učilnicah je za vse oblike šolanja treba opraviti samotestiranje (oz. 
hitro testiranje v lastni izvedbi) (vse povzeto po spletni strani Zveznega ministrstva za 
izobraževanje 1). 
 
Vsi, ki so v šolskem poslopju, morajo nositi maske. Učitelji načeloma nosijo FFP2 maske, razen 
če je test, ki ga opravijo vsakih 7 dni, negativen. Srednješolci v poslopju vedno nosijo (kirurške) 
maske (zaščita za nos in usta), osnovnošolci pa le, kadar niso v razredu. Če je sum obolenja, 
se lahko odredi nošenje mask za vse, in sicer za ves čas v celotnem objektu osnovne šole. 
Maske pa se lahko za osnovnošolce odredi tudi, če so skupine sestavljene iz več razredov. 
Starejši dijaki (nad 16 let) morajo nositi FFP2 maske.  
 
Vrtci so bili praviloma odprti tudi v času po 19. 11. 2020, a pod strožjimi higienskimi in 
preventivnimi ukrepi, za vse otroke, ki varstvo potrebujejo, kar pa ni bilo odvisno od poklica 
staršev, saj tovrstnih omejitev ni. Starši in vzgojitelji-ce morajo ob vhodu oz. prihodu nositi 
maske. Vzgojitelji so bili stalno določeni za eno skupino, skupine se tudi ne smejo mešati (vse 

povzeto po spletni strani Zveznega ministrstva za izobraževanje 2).   
 

 
5 Zvezni minister za izobraževanje je navodila staršem posredoval tudi v slovenskem jeziku. Dostopna 
so na povezavi: Schulbetrieb nach den Semesterferien - Elternbriefe (bmbwf.gv.at) 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118/schulbetrieb_sf_eb.html
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Tabela št. 4:  Pregled odpiranja in zapiranja šol v Avstriji 

  

  
Datum  Potek dogodkov Primeri* Trend 

1  25 feb  Odkrita prva okužba s COVID-19 0,0 ↑ 

2  16 mar  Šole zaprte 1,4 ↑ 

3  28 mar  Višek prvega vala 8,7 ↑ 

4  4 apr  Počitnice 5,6 ↑ 

5  15 apr  Šole zaprte 2,2 ↓ 

6  24 apr  Napovedano odprtje 0,8 ↓ 

7  5 maj  Šole delno odprte 0,5 ↓ 

8  3 jun  Šole odprte 0,3 ↓ 

9  11 jul  Počitnice 1,0 ↑ 

10  7 sep  Šole odprte 3,4 ↑ 

11  6 nov  Šole delno odprte 62,5 ↑ 

12  13 nov  Srednješolci za 4 tedne na učenje na daljavo 82,9 ↑ 

   13 nov  Višek drugega vala n.p. 
 

13  21 nov  Šole zaprte 69,3 ↑ 

14  7 dec  Šole odprte 36,9 ↓ 

15  21 dec  Počitnice 24,3 ↓ 

16  4 jan  Šole zaprte 22,1 ↓ 

17  25 jan  Šole odprte 17,1 ↓ 

18        1 feb  Šole zaprte 15,5 ↓ 

19 8 feb  Šole delno odprte 14,9 ↓ 

20 15 feb  Šole odprte 15,6 ↑ 

 

 
Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 
 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 
 
 

2.2 Finska 
 
Spomladi 2020 je Finska 16. marca razglasila izredne razmere in zaprla vse šole in vrtce. 
Varstvo je bilo zagotovljeno le za šolarje od prvega do tretjega razreda, katerih starši so imeli 
t.i. ključne poklice, starše pa so prosili, naj otroci po možnosti ostanejo doma (spletna stran 
Yle).   
 
Predšolski otroci in osnovnošolci so se vrnili v šolo 14. maja. Za splošne srednje šole, poklicne 
šole in univerze pa je vlada priporočila, da naj do konca semestra pouk izvajajo na daljavo. 
Vse osnovne in srednje šole so 30. maja že imele redne poletne počitnice (ECPRD 4452).  
 

https://infographic.education.org/insights/en/
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Med poletnimi počitnicami novih okužb praktično ni bilo. Počitnic je bilo za osnovnošolce konec 
med 11. in 18. 8. Vse šole so začele pouk v šoli, t.i. contact learning. Predhodno sta Finski 
inštitut za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje izdala priporočila glede higiene, izogibanja 
nepotrebnim stikom in povečanja razdalje med učenci, s čemer naj bi omejili okužbe. Nihče, ki 
ima simptome respiratorne okužbe, ne sme v šolo, dokler ni ovržen sum na COVID. Predšolski 
in mlajši učenci naj bodo organizirani v skupine, ki se med seboj ne mešajo. Učitelji oz. 
vzgojitelji delajo le z eno skupino. V osnovni šoli so učenci razdeljeni v skupine, ki morajo biti 
ločene. Skupine se lahko izjemoma mešajo, a šele za organizacijo učenja v višjih razredih pri 
izbirnih predmetih. Zagotavljati je treba razdaljo od 1 do 2 metrov v splošnih in poklicnih 
srednjih šolah.  
Če se kontaktnega učenja ne da varno zagotavljati, se v osnovnih šolah izjemoma lahko preide 
na druge oblike učenja, če se šola tako odloči po posvetu z lokalnimi organi za nalezljive 
bolezni. Otroci imajo lahko npr. tedensko izmenično pouk na daljavo in pouk v šoli. Za otroke 
prve triade, otroke ki imajo z odločbo priznane posebne potrebe, ti izjemni ukrepi ne veljajo 
(Ministrstvo za izobraževanje in kulturo).  
 
Splošne srednje in poklicne šole ter univerze lahko odločitev o prehodu na učenje na daljavo 
sprejmejo same brez soglasja lokalnih organov za nalezljive bolezni (Finska nacionalna 
agencija za izobraževanje).  
   
Kot je razumeti, na Finskem po pomladi 2020 niso več zapirali šol v celi državi. Vsaj informacije 
o tem nismo zasledili. V času pisanja te naloge pa so bile ves februar 2021 v Helsinški regiji 
(Helsinki Metropolitan Area), ki ima okoli 1,5 milijona prebivalcev, zaprte splošne in poklicne 
srednje šole. V tem času pouk poteka na daljavo. Po zadnjih podatkih je bilo predvideno, da 
so srednješolci s prvim marcem začeli delati po načelu omejenega kontaktnega učenja (limited 
contact teaching ), kar pomeni, da je v razredu lahko največ polovica učencev hkrati. Polovici 
se izmenjujeta pri pouku oz. učenju na daljavo. To velja za prve in druge razrede. Učenci, ki 
bodo imeli spomladi maturo, pa imajo od prvega marca dalje učenje na daljavo, da bi tako 
zagotovili varnost. Poklicne šole pa imajo v razredih po 1. marcu le po tretjino učencev.  
 
Osnovne šole v mestu morajo razporediti začetke ur in kosila, poleg tega pa morajo zagotoviti 
varne razdalje in dobro higieno rok. V primeru odkritja okužbe s koronavirusom v predšolski 
ustanovi, šoli ali drugem izobraževalnem zavodu bodo sledili stikom in dali rizične v karanteno. 
Učenje na daljavo mora biti urejeno za vse študente, za katere se sumi, da so bili izpostavljeni 
virusu. Vsem zaposlenim na osnovnih šolah se že od 11. novembra 2020 priporoča nošenje 
mask. Osnovnošolcem se od januarja 2021 od šestega razreda (12 let) dalje priporoča nošenje 
maske. Priporočila se po regijah lahko glede na epidemiološko situacijo razlikujejo (spletna 
stran Helsinki).  
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Tabela št. 5:  Pregled odpiranja in zapiranja šol na Finskem 
 

 Datum  Potek dogodkov Primeri* Trend 

  29 jan  Odkrita prva okužba s COVID-19 0,0 ↑ 

1 18 mar  Šole zaprte 0,7 ↑ 

2 10 apr  Višek prvega vala 3,0 ↑ 

3 29 apr  Napoved odprtja šol 2,0 ↑ 

4 15 maj  Počitnice 1,3 ↓ 

5 13 avg  Šole odprte 0,4 ↑ 

6 3 dec  Šole delno odprte 8,4 ↑ 

7 11 dec  Višek drugega vala 8,5 ↑ 

8 23 dec  Počitnice 5,7 ↓ 

9 5 jan  Šole delno odprte 4,6 ↓ 

10 1 mar  Šole odprte 10,1 ↑ 

 
 
Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 
 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 
 

 

2.3 Hrvaška 
 
Na Hrvaškem so prvi primer okužbe s COVID-19 potrdili 25. februarja 2020 (glej Vlada 
Republike Hrvatske 1). V nadaljevanju prikazujemo pregled ukrepov od predšolske ravni do 
zaključka srednješolskega izobraževanja v povezavi s spopadanjem z epidemijo bolezni 
COVID-19. 
 
16. 3. 2020: začetek šolanja na daljavo. Zapiranje predšolskih ustanov – redni program 
Hrvaška vlada je 13. marca 2020 sprejela Odredbo o prenehanju izvajanja pouka v 
visokošolskih ustanovah, srednjih in osnovnih šolah in rednega dela ustanov predšolske 
vzgoje in izobraževanja ter o vzpostavljanju pouka na daljavo.6 Ukrep je stopil v veljavo 16. 
marca 2020.  
Za to obdobje je značilno:  

- sodelovanje z javno radiotelevizijo glede posebnih programov za osnovnošolske 

učence; 

- 15 minutna video predavanja za učence od 5. do 8. razreda in dijake; 

- posebna pomoč za srednješolske dijake. Video predavanja kot priprava za maturo, 

predvajanja ob sobotah zjutraj (na RTL2); 

- sodelovanje učiteljev in staršev prek družbenih omrežij (glej ECPRD 4452). 

Predšolske ustanove ne izvajajo rednega programa. V vrtce se sprejemajo samo otroci, za 
katere se ne more organizirati varstvo na domu (glej Dječji vrtić Leptir).   
 
11. 5. 2020: odprtje za predšolske ustanove in osnovnošolske učence od 1. do 4. razreda  

 
6 Glej: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_29_670.html.  

https://infographic.education.org/insights/en/
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_29_670.html
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Predšolski otroci (ECEC) se lahko vrnejo v vrtce. Spodbuja se, da tisti otroci, za katere je 
mogoče organizirati varstvo doma, ostanejo doma.  
V osnovne šole so se vrnili učenci od 1. do 4. razreda. Predviden je bil mešani model 
poučevanja (pouk delno v šolah, delno pa šolanje od doma). Starši učencev od 1. do 4. razreda 
so lahko sami ocenili tveganje in se odločili, ali bodo otroke poslali v šolo.7 
Šolanje od doma pa je še vedno veljalo za učence od 5. do 8. razreda in dijake (glej ECPRD 
4383 in 4452). 
 
25. 5. 2020:  dodatno sproščanje za predšolske ustanove in osnovnošolske učence od 
1. do 4. razreda  
- odprtje predšolskih ustanov in osnovnošolskih razredov: 1. do 4. za vse otroke (v skladu z 
navodili in priporočili Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ); 
-  šolanje od doma pa se nadaljuje za učence od 5. do 8. razreda in dijake; 
- za srednje šole: aktivnosti, ki se ne morejo organizirati on-line, potekajo v šolah (glej ECPRD 
4452). 
 
1. 7. 2020: počitnice (glej Insights for Education). 
 
20. 7. 2020: rezultati mature in vpisi na študij (glej ECPRD 4452). 
 
3. 9. 2020: odločitev o nadaljnjem delu 
Hrvaška vlada je 3. septembra 2020 sprejela Odredbo o načinu izvajanja pouka v osnovnih in 
srednjih šolah, pa tudi v visokošolskih ustanovah in o delu v predšolskih ustanovah v pogojih 
epidemije COVID-19,8 ki določa, da so osnovne in srednje šole, kot tudi predšolske ustanove 
pri svojem delu dolžne slediti Navodilom za preprečevanje in zatiranje epidemije COVID-19 v 
zvezi z delom vrtcev, osnovnih in srednjih šol v šolskem letu 2020/2021, ki jih je izdal Hrvaški 
zavod za javno zdravje (HZJZ). 
Vladina odredba tudi določa, da se bo pouk za učence in dijake osnovnih in srednjih šol v 
šolskem letu 2020/2021 izvajal v skladu z modeli in priporočili, ki jih predpiše Ministrstvo za 
znanosti in izobraževanje. Tudi ravnatelji predšolskih ustanov so dolžni organizirati delo v 
skladu z omenjenimi modeli in priporočili.  
 
Navodila za preprečevanje in zatiranje epidemije COVID-19 v zvezi z delom vrtcev, osnovnih 
in srednjih šol v šolskem letu 2020/2021 (HZJZ, 24. 8. 2020)9  
Navodila se nanašajo na delo zavodov za zgodnjo in predšolsko vzgojo (vrtec) in zavodov za 
osnovno in srednješolsko izobraževanje.  
V vseh objektih je pomembno izvajati in upoštevati splošne ukrepe za preprečevanje širjenja 
okužbe:  

- fizična distanca,  

- higiena rok, 

- dezinfekcija rok,  

 
7 Malo število učencev se je 11. 5. 2020 vrnilo v šole. 3 – 5 % po oceni šolskega sindikata (ECPRD 
4383). 
8 Glej: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_99_1876.html?fbclid=IwAR0xA3LwWAb2577mtu2HxS7sfdLyux
H5ZpaVMu9sqeUQ5wIvcKypqG0Uvvw.  
9 Uputi za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, 
osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.: https://www.hzjz.hr/wp-
content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf.  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_99_1876.html?fbclid=IwAR0xA3LwWAb2577mtu2HxS7sfdLyuxH5ZpaVMu9sqeUQ5wIvcKypqG0Uvvw
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_99_1876.html?fbclid=IwAR0xA3LwWAb2577mtu2HxS7sfdLyuxH5ZpaVMu9sqeUQ5wIvcKypqG0Uvvw
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_99_1876.html?fbclid=IwAR0xA3LwWAb2577mtu2HxS7sfdLyuxH5ZpaVMu9sqeUQ5wIvcKypqG0Uvvw
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
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Organizacija dela z otroki/učenci:  
- v vzgojno ustanovo je treba vključiti vse otroke, 

- pri ustanavljanju novih izobraževalnih skupin (oddelkov) (na primer 1. razred osnovne 

šole in 1. letnik srednje šole) se predlaga ustanovitev skupine/razreda približno enake 

velikosti in s čim manjšim številom otrok, 

- v primeru večje izobraževalne skupine (oddelka) razmisliti o možnosti organizacije dela 

v primerni učilnici večje površine,  

- v primeru potrebe po povečanju števila vzgojnih skupin v vrtcu ali števila učilnic v šoli, 

se je ravnatelj dolžan obrniti na ustanovitelja, da se najde primeren prostor, ter se v 

skladu s predpisi pristojno ministrstvo zaprosi za dovoljenje za delo v spremenjenih 

pogojih, 

- za pomoč pri reševanju posebnih organizacijskih vprašanj povezanih z epidemijo, se 

ustanova obrne na pristojni štab civilne zaščite. 

Vsaka vzgojno-izobraževalna skupina (razred) je v enem prostoru (učenci ne spreminjajo 
učilnic niti na predmetni stopnji). 
Ukrepi za zagotavljanje čim večje fizične distance:  

- med delovnim dnevom se zmanjša, kolikor je mogoče, število učiteljev / vzgojiteljev 

(npr. izvajanje dvo/triurnega pouka ali izvajanje tedenskega pouka tako, da se določeni 

predmet drugi teden ne izvaja za učence istega razreda itd.), 

- za šole, ki so do sedaj delale v eni izmeni, se uvaja delo v dveh izmenah (to se ne 

nanaša na šole z zelo majhnim številom učencev, kot tudi ne na tiste, v katerih je možno 

zagotoviti priporočeno fizično distanco); 

- čiščenje prostorov na koncu vsake izmene, 

- če je mogoče, se pouk organizira tako, da njegov začetek in konec ni ob istem času za 

vse učence (izdelava protokola začetka in zaključka pouka in odmorov za posamezne 

razredne oddelke z razmakom 15 ali 30 minut med njimi, ukinitev šolskega zvonca), 

- glede skupnih prostorov se priporoča: zadrževanje v skupnih prostorih se skrajša na 

minimum, istočasni prehod skupnih prostorov samo za eno skupino/razred, gibanje po 

v naprej določenih poteh / označenih smereh itd.  

- bivanje otrok čim več na odprtem, 

- učenci od 5. razreda osnovne šole dalje, učitelji in strokovni sodelavci, če gre za 

ustanovo, v kateri je razdalja med njimi v učilnicah manjša od 1,5 m, morajo nositi 

maske; srednješolci in učitelji, če gre za ustanovo, v kateri je razdalja v učilnici med 

učenci manjša od približno 2 m, morajo nositi maske; 

- izjema pri zadnji točki: za učence od 5. do 8. razreda osnovne šole, za katere v 

učilnicah ni mogoče zagotoviti fizične razdalje 1,5 m, in za srednje šole, kjer ni mogoče 

zagotoviti fizične razdalje približno 2 m, je mogoče pouk organizirati tako, da je določen 

razred razdeljen v dve skupini učencev in skupini izmenično hodita v šolo (izmene, ki 

trajajo en teden ali režim 3 + 2/2 + 3 dni). Skupine učencev v izmeni so stalne. 

V navodilu so določena tudi pravila za organiziranje prostorskih pogojev za izvajanje 
pedagoškega procesa, delo učiteljev in učencev s kroničnimi boleznimi in posebnimi 
potrebami, prihod in odhod iz vrtca/šole, čiščenje in prezračevanje prostorov, uporaba mask 
in rokavic, merjenje telesne temperature, postopanje v primeru suma na COVID-19 itd.10  
 
Modeli in priporočila za delo v pogojih, povezanih z boleznijo COVID-19 v šolskem letu 
2020/2021 (Ministrstvo za znanost in izobraževanje)11 

 
10 Za več glej: https://www.hzjz.hr/wp-
content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf.  
11 Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 
2020./2021: 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
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Dokument predlaga tri modele vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih in šolah v razmerah, 
povezanih z boleznijo COVID-19. To so: vzgojno-izobraževalno delo in poučevanje v ustanovi, 
mešana oblika vzgojno-izobraževalnega dela in poučevanja (del v ustanovi, del na daljavo) ter 
vzgojno-izobraževalno delo in poučevanje na daljavo. To so prilagodljivi modeli, ki jih je 
mogoče lokalno spreminjati ali dopolnjevati v skladu z epidemiološko sliko in novimi 
ugotovitvami o širjenju okužbe s SARS-CoV2 in bolezni COVID-19. 
V prej opisanih navodilih HZJZ je poudarek na zdravstveno-epidemiološki komponenti, v 
dokumentu o modelih in priporočilih pa na izobraževalni (pedagoški) komponenti. Gre torej za 
dokumenta, ki se dopolnjujeta (povzeto po spletni strani Ministarstva znanosti i obrazovanja). 
 
7. 9. 2020: začetek šolskega leta 2020/2021 
Pouk v osnovnih in srednjih šolah večinoma poteka redno (v učilnicah) (glej Insights for 
Education). 
Šolam in lokalni skupnosti je prepuščeno, da se lahko odločijo tudi za model pouka na daljavo 
oziroma mešani model (povzeto po Jutarnji list). 
Predšolske ustanove delujejo redno z upoštevanjem navodil HZJZ. 
 
14. 12. 2020: vse srednje šole prehajajo na učenje na daljavo 
Vlada Republike Hrvaške je 7. decembra 2021 odločila, da vse srednje šole od 14. decembra 
2020 preidejo na šolanje na daljavo (povzeto po Novi list in N1, Hrvatska).  
 
25. 12. 2020: počitnice 
 
18. 1. 2021: začetek drugega dela šolskega leta za vse učence in dijake. Odprtje šol za 
učence nižjih razredov osnovnih šol (1.- 4.) in maturante, pri ostalih pouk poteka na 
daljavo 
S pričetkom nadaljevanja šolskega leta (18. januarja) v letu 2021 pouk v nižjih razredih 
osnovne šole (1.-4.) in zaključnem letniku gimnazije poteka v učilnicah, pri ostalih pa na daljavo 
(povzeto po Vlada Republike Hrvatske (2), RTLHR in Ipress).  
 
 

 
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20rad%20u%20u
vjetima%20povezanima%20s%20bolesti%20COVID-19%20u%20-%202020.%20-%202021.%20-
%203.%209.%202020..pdf.   

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Modeli%20i%20preporuke%20za%20rad%20u%20uvjetima%20povezanima%20s%20bolesti%20COVID-19%20u%20-%202020.%20-%202021.%20-%203.%209.%202020..pdf
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Modeli%20i%20preporuke%20za%20rad%20u%20uvjetima%20povezanima%20s%20bolesti%20COVID-19%20u%20-%202020.%20-%202021.%20-%203.%209.%202020..pdf
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Modeli%20i%20preporuke%20za%20rad%20u%20uvjetima%20povezanima%20s%20bolesti%20COVID-19%20u%20-%202020.%20-%202021.%20-%203.%209.%202020..pdf
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Tabela št. 6:  Pregled odpiranja in zapiranja šol na Hrvaškem 
 

 Datum  Potek dogodkov Primeri* Trend 

 1 25. februar Odkrita prva okužba s COVID-19 0,0 ↑ 

2 16. marec Šole zaprte 0,2 ↑ 

3 1. april Višek prvega vala 1,8 ↑ 

4 23. april  Napoved odprtja šol 0,7 ↓ 

5 11. maj  Šole delno odprte 0,3 ↓ 

6 25. maj  Šole odprte 0,1 ↓ 

7 1. julij  Počitnice 1,5 ↑ 

8 15. julij Višek drugega vala 2,2 ↑ 

9 29. avgust Višek tretjega vala 6,8 ↑ 

10 7. sept Šole odprte 6,3 ↑ 

11 13. dec Višek četrtega vala 88,9 ↑ 

12 25. dec Počitnice 47,8 ↓ 

13 5. januar  Šole odprte 27,1 ↓ 

  

Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 
 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 

 

 
2.4 Irska  
 
Irska je kot del širših ukrepov zaprla vse vrtce in izobraževalne institucije 12. marca 2020. 
Ostali so zaprti vsaj do konca aprila, četudi so bili ukrepi sprva predvideni le za dva tedna. Vse 
učence oz. dijake so pozvali k zmanjševanju stikov, šole pa naj v okviru možnosti organizirajo 
učenje na daljavo. Pri tem naj upoštevajo, da nimajo vsi učenci možnosti za učenje na daljavo. 
(ECPRD 4383 in Ministrstvo za izobraževanje).  
 
Prvega maja je vlada objavila načrt postopnega odpiranja izobraževalnih ustanov in ga 
ažurirala 19. junija. Vse izobraževalne ustanove za odrasle, vrtci in druge predšolske ustanove 
so se lahko odprle 29. junija 2020, a najprej le za t.i. ključne kategorije poklicev (zdravstveni 
delavci, socialni delavci, za starše, ki nujno potrebujejo varstvo za otroke) in za socialno 
ogrožene otroke (tudi za brezdomske) ter otroke s posebnimi potrebami (ECPRD 4430). 
 
Osnovne, srednje in tretjestopenjske ustanove pa so se postopoma odpirale šele v novem 
šolskem letu 2020/21.  
Vlada je sprejela tudi preventivne ukrepe. Za vrtce je veljalo, da varstvo poteka v zaprtih 
skupinah, ki se med seboj ne mešajo. Za osnovne šole so sprejeli priporočilo, da nihče ne hodi 
v ustanovo, če ima on ali kdo iz družine simptome bolezni ali se slabo počuti. Veljajo pravila o 
socialni distanci, higieni rok in kašljanja. 

https://infographic.education.org/insights/en/
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Točneje je za osnovne šole veljalo, da mora biti med klopmi vsaj 1 meter razdalje. Za nižjo 
stopnjo se oblikujejo t.i. mehurčki učencev in učiteljev, ki se medsebojno ne mešajo. Na 
srednješolski stopnji mora biti razdalja večja: po možnosti vsaj 2 metra oz. 1 meter med klopmi. 
Učenci naj medsebojno ne izmenjujejo potrebščin in opreme. Maske niso primerne za otroke 
do 13 let in za vse, ki: 

- imajo dihalne težave, 
- si je ne morejo odstraniti brez pomoči ali imajo posebne potrebe in bi jih maska lahko 

vznemirila ali jim povzročila nelagodje.  
Tudi za starejše učence maska ni obvezna. V razredih je treba ostraniti vse nepotrebne stvari 
in poskrbeti, da je treba čim manj prijemati kljuke, vrata ipd. Prouči naj se možnost za 
izboljšanje prezračevanja (povzeto po ECPRD 4452). 
 
Šole so se po počitnicah odprle konec avgusta 2020. Da bi bilo to možno, je vlada namenila 
375 milijonov EUR za zaposlitev 1000 novih učiteljev in za izgradnjo novih šol, ki bodo 
omogočile socialno distanco, ter za 120 novih svetovalcev, ki bodo študentom pomagali, da 
se prilagodijo novim razmeram (BBC, spletna stran). Šolanja na daljavo ni bilo več, še naprej 
pa so veljali higienski ukrepi, kot so t.i. mehurčki in številni drugi.  
 
20. oktobra 2020 je bila Irska prva evropska država, ki je napovedala, da bo ponovno uvedla 
t.i. lockdown in precej omejila javno življenje (Euronews).  
 
Trgovine so se zaprle, omejeni so bili stiki med člani različnih gospodinjstev. Šole in vrtci pa 
so ostali odprti. Predvideno je bilo, da bodo omejitve veljale 6 tednov (Eurotopics).  
 
Konec novembra je vlada šolam namenila 50 milijonov EUR za potrebe učenja na daljavo – 
predvsem za izgradnjo digitalnih učnih platform, za računalniške programe in nakup 
računalnikov za učence. Sredstva so dobile vse osnovne in srednje šole (Irish Times 1).  
  
Zdi se, da so šole načeloma ostale odprte vse do božičnih počitnic (22. 12. 2020), četudi so 
učiteljski sindikati pozivali, da bi šole zaprli že v petek, 18. 12. 2020. Do takrat je bilo zaprtih le 
manjše število šol, ki so jih zaradi večjega števila okužb zaprli v dogovoru s pristojnimi 
oblastmi. Podatki o javnem zdravju kažejo, da so bile šole varno okolje in da je bilo tam okužb 
malo (Irska vlada 1). 
 
Januarja 2021 je vlada ukrepe poostrila. Šole so po božičnih počitnicah ostale zaprte, z izjemo 
za maturante, ki lahko h pouku hodijo trikrat tedensko. Odprte so ostale šole za otroke s 
posebnimi potrebami in razredi za take otroke (okoli 15.000 otrok). Vsi ostali se šolajo na 
daljavo. Vrtci so odprti le za otroke staršev ključnih poklicev in za socialno ogrožene otroke. 
Še vedno velja, da so šole načeloma varno okolje, a prihod v šolo pomeni, da mora na ta račun 
okoli 1 milijon ljudi dnevno zapustiti dom, kar pa bi radi preprečili in poskrbeli, da ljudje v 
največji možni meri ostanejo doma (Irish Times 2).  
 
V času priprave te naloge so irske šole večinoma še vedno zaprte. Pripravljen je načrt 
postopnega odpiranja: 

- 1. marca se z vsemi kapacitetami odprejo posebne šole, v osnovne šole se vrnejo otroci 
prvega in drugega razreda in maturanti, 

- 8. marca se začne izvajati predšolska vzgoja (od 2 let in 8 mesecev do 5 let in pol), 
- 15. marca se vrnejo učenci tretjih, četrtih, petih in šestih razredov osnovnih šol ter 5. 

letnikov srednjih šol, 
- 29. marca se vračajo ostali predšolski otroci in 
- 12. aprila dijaki od 1. do 4. letnika srednjih šol (Irska vlada 2). 
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Tabela št. 7:  Pregled odpiranja in zapiranja šol na Irskem 
 

 Datum  Dogodek Primeri* Trend 

1 29 feb  Odkrita prva okužba s COVID-19 0,0 ↑ 

2 12 mar  Šole zaprte 0,1 ↔ 

3 6 apr  Počitnice 7,1 ↑ 

4 16 apr  Višek prvega vala 19,4 ↑ 

5 18 apr  Šole zaprte 16,9 ↑ 

6 12 jun  Šole zaprte do septembra 0,3 ↓ 

7 1 jul  Počitnice 0,2 ↓ 

8 31 avg  Šole odprte 2,0 ↓ 

9 21 okt  Višek drugega vala 23,7 ↑ 

10 21 dec  Počitnice 11,0 ↑ 

11 5 jan  Šole zaprte 72,0 ↑ 

12 10 jan  Višek tretjega vala  132,3 ↑ 

13 1 mar  Šole delno odprte  13,1 ↓ 

 
 
Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 
 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 
 

 
 

2.5 Italija 
 
Zadnji dan januarja 2020 sta bila v Rimu potrjena prva dva primera koronavirusa. Italijanska 
vlada je za 6 mesecev razglasila izredno stanje. Vse šole in univerze so bile prisiljene svoja 
vrata zapreti 4. marca, 9. marca je bil virus potrjen že v vseh 20 deželah. Premier je zato 
napovedal karantenske ukrepe za celotno državo. S to odločitvijo je Italija postala prva država 
na svetu, ki je uvedla nacionalno karanteno zaradi izbruha COVID-19 (SV, spletna stran). 
 
 
Ker večina šol ni bila pripravljena na tako hiter prehod na učenje na daljavo, to ni bilo aktivirano 
hkrati in enakovredno po vsej državi. Dežela Emilia-Romagna je imela največji delež učenja 
na daljavo v državi. Na Sardiniji pa je na daljavo potekala manj kot polovica pouka (Statista, 
spletna stran). 
 
 

https://infographic.education.org/insights/en/
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Graf št. 3: Delež časa šolanja od doma zaradi izbruha COVID-19 v Italiji leta 2020 po 
regijah 
 

 
Vir: Share of online school classes due to the outbreak of coronavirus (COVID-19) in Italy in 2020, by 
region: https://www.statista.com/statistics/1106536/online-school-classes-due-to-coronavirus-in-italy/.  
 
V Italiji so kmalu zaznali pomemben negativen vpliv nove situacija na učence — povečano 
število zabeleženih primerov duševnih stisk, depresije, tesnobe in stresa. Poleg tega je 
nacionalni statistični urad (ISTAT; www.istat.it) poročal, da ima 45 % mladih (starih od 6 do 17 
let) z učenjem na daljavo težave zaradi slabe dostopnosti do orodij (računalnika ali pametnega 
telefona). To je bilo posebej izrazito v deželah na jugu Italije, kjer 20 % učencev ni imelo 
dostopa do nobene naprave in so bili izključeni iz izobraževalnega procesa, kar je povzročilo 
neposredno tveganje za povečanje mladostniškega prestopništva (ES, spletna stran). 
 
V času poletnih počitnic 2020 je italijansko ministrstvo za šolstvo z namenom doseganja 
zahtevane socialne distance v novem šolskem letu naročilo 3 milijone novih enojnih šolskih 
miz/klopi. Večina italijanskih šol je namreč še vedno uporabljala klopi za več učencev, saj so 
s tem prihranili prostor. Posamične mize so bile prej izjema kot pravilo, še posebej na nižjih 
stopnjah izobraževanja. V številnih šolah pa so se že prej kar sami lotili preurejanja in 
obstoječe mize ločili (tudi z žaganjem na pol).   
 
Konec junija 2020 je ministrstvo pripravilo večplastni načrt ponovnega odprtja šol, ki je 
vključeval omejitve glede števila učencev v učilnicah (vsaj en meter razdalje),12 v nekaterih 
okrožjih so se zato učenci v šoli menjavali glede na dan v tednu. Za učitelje so bile predpisane 
maske in ščitniki za obraz, za učence pa obrazna zaščita. Predpis je vključeval večkrat dnevno 
razkuževanje učilnic. Poleg tega se je omogočilo izvajanje pouka na prostem, v parkih ali v 
gledališčih in muzejih — zlasti v primerih, ko v starejših šolskih stavbah ni bilo mogoče 
ohranjati socialne distance (šole so prejele dodatna sredstva za najemanje prostorov). 
Ponekod je pouk potekal tudi v cerkvah. Srednješolcem je bilo omogočeno, da nadaljujejo z 
učenjem na daljavo, če živijo z ranljivimi družinskimi člani (CNN, spletna stran). 
 

 
12 Pravilo enega metra ni veljalo za vrtce, če so bile oblikovane zaprte skupine. 

https://www.statista.com/statistics/1106536/online-school-classes-due-to-coronavirus-in-italy/
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Šole v Italiji so svoja vrata odprle sredi septembra po šestmesečnem zaprtju - najdaljšem v 
Evropi (ponovno zaprtje je sledilo le dober mesec dni kasneje) (EN, spletna stran). Šole v 
večini italijanskih dežel so odprle svoja vrata 14., dežela Bolzano pa že 7. septembra. Nekatere 
dežele, vključno z Apulijo in Kalabrijo, so odprtje šol odložile do 24. septembra. Na nacionalni 
ravni testiranje učiteljev ni bilo zapovedano, je pa vlada vsem učiteljem — javnim in zasebnim 
— omogočila brezplačen prostovoljni test na koronavirus. Odločitev glede morebitnega zaprtja 
šole v primeru pozitivnih testov je bila v pristojnosti lokalnih oblasti. Na splošno pa je vlada 
šolam pustila možnost izbire, da del pouka še naprej izvajajo na daljavo, ne pa celotnega. 
Vlada je namreč v protokolu odpiranja šol poudarila, da je treba čim več učencev — zlasti 
mlajših — čim prej vrniti v razrede.  
 
Vhodi in izhodi so morali biti ločeni, da se je zmanjšala možnost »ozkih grl«, šole pa so se 
lahko odločile za različne ure začetka pouka. Lokalne oblasti so običajno določile dvofazni 
jutranji prihod učencev — enega ob 8.30 in drugega ob 9.30 uri. Otroka je lahko v vrtec ali šolo 
spremljal le en starš ali skrbnik. Šolam je bilo svetovano tudi, da zaradi sledenja stikom vodijo 
evidenco vseh, ki dostopajo do prostorov. 
 
Preverjanje temperature učencev ob vstopu v šolo ni bilo zahtevano, lahko pa so se 
posamezne šole za to odločile. Načeloma pa so bili starši zaprošeni, da otroku vsako jutro 
pred odhodom od doma izmerijo temperaturo. 
 
Šolske jedilnice so bile lahko še naprej odprte, vendar je moral biti oblikovan razpored deljenja 
obrokov po razredih. Šolam je bilo svetovano, naj otrokom dovolijo, da jedo v lastnih učilnicah, 
če je to izvedljivo ali potrebno. Samopostrežni bifeji so bili prepovedani — hrano je bilo treba 
postreči v posebni embalaži za enkratno uporabo (IM, spletna stran). 
 
Obrazne maske so bile v prostorih šol obvezne za vse otroke (razen za otroke s posebnimi 
potrebami), starejše od šestih let, razen pri pouku telovadbe, med prehranjevanjem v 
jedilnicah/menzah in pri izpraševanju. Če so šole med poukom zagotovile vsaj en meter 
razdalje med klopmi, maske za učence v razredu niso bile obvezne. Maska pa je kljub temu 
bila obvezna ob vsakem premiku in v skupnih prostorih. Med gibanjem, tudi v učilnici, so morali 
učenci in učitelji vedno nositi masko. V srednjih šolah je bila lahko maska obvezna tudi ob 
zagotavljanju distance najmanj enega metra. Učitelji, drugo osebje in starši so morali v šolskih 
prostorih obvezno nositi maske. V primeru enega ali več pozitivnih primerov testa na 
koronavirus na šoli je bila načrtovana dezinfekcija, ne pa tudi zaprtje šole. Vlada je obljubila 
tudi zaposlitev dodatnih 40.000 učiteljev — predvsem v javnih vrtcih in osnovnih šolah. 
Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, je podpisalo sporazum z nacionalno zvezo psihologov, 
da učencem in učiteljem nudijo pomoč pri soočanju s stresom, tesnobo, izolacijo in nasploh pri 
vprašanjih, povezanih z duševnim zdravjem. 
 
Eno največjih negotovosti, v katerih so se znašle šole pred začetkom pouka, je glede na 
razpoložljivost prostora in pomanjkanje vzdrževalcev dodatnih prostorov predstavljala že 
omenjena zahteva doseganja socialne distance. Ministrstvo za šolstvo je zato 24. avgusta 
2020 (tri tedne pred ponovnim odprtjem) vzpostavilo telefonsko linijo za pomoč šolam pri 
logističnih zadevah. Za kritje vseh omenjenih prilagoditev je bilo skupaj predvideno 2,9 
milijarde EUR (TL, spletna stran). 
 
Ukrepi, sprejeti na področju šolanja sredi oktobra 2020, so se nanašali predvsem na starejše 
učence v višjih srednjih šolah. Pouk se je začenjal kasneje, spodbujalo se je učenje na daljavo. 
Konec oktobra so sprejeli odločitev, da vrtci in osnovne šole ostanejo odprti, večji del višjih 
srednjih šol in fakultet pa je prešlo na izobraževanje na daljavo (EN, spletna stran).13 

 
13 Srednješolsko izobraževanje v Italiji traja 8 let in je razdeljeno na dve stopnji: scuola secondaria di 
primo grado, znano tudi kot scuola media in scuola secondaria di secondo grado, znano tudi kot scuola 
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Italijanska vlada je v začetku novembra objavila nov mehanizem — tristopenjski okvir (rdeča, 
oranžna in rumena cona), ki je dežele razdelil glede na epidemiološko situacijo v vsaki od njih, 
kar je hkrati pomenilo tudi delitev ukrepov po teh treh stopnjah. Nov pristop je stopil v veljavo 
6. novembra. Po tem modelu so morale v rdeče obarvanih deželah tudi nižje srednje šole 
izvajati pouk na daljavo. Vlada je januarja 2021 uvedla še »belo« cono. Dežele, razvrščene v 
belo cono, ne bodo imele nobenih omejitev (kar pomeni, da bodo znova brez omejitev odprti 
bari, restavracije, muzeji, telovadnice itd.), z izjemo vedenjskih omejitev (ohranjanje socialne 
distance in nošenje maske).  
 
Sredi januarja 2021 so se po skoraj treh mesecih zaprtja višje srednje šole najprej odprle v 
Toskani in Piemontu, nato še v štirih drugih deželah. V Lombardiji so s poukom začeli vsi dijaki 
srednjih šol, v Marke, Liguriji in Umbriji pa se je v klopi vrnil le del dijakov. V drugih deželah, 
kot so Benečija, Apulija, Emilija-Romanja in Sardinija, se je učenje na daljavo nadaljevalo do 
konca januarja 2021 (EN, spletna stran). 
S 1. februarjem ni bilo v Italiji več nobene dežele, ki bi sodila v rdečo cono (SV, spletna stran). 
V drugi polovici februarja jih je bilo že 12 v rumeni (RI, spletna stran).14 Po celotni Italiji so bile 
višje srednje šole znova odprte (razen v rdečem pasu) s 50 do 75 odstotno prisotnostjo 
(deloma šolanje na daljavo). Vsaka dežela lahko še naprej sama sprejema bolj omejevalne 
ukrepe. Tudi vrtci, osnovne in nižje srednje šole so lahko odprti (RI, spletna stran).  
 
V več italijanskih pokrajinah so s 1. marcem 2021 ponovno začeli veljati ostrejši omejitveni 
ukrepi ‒ deželi Bazilikata in Molize sta postali rdeči s skoraj popolnim zaprtjem, v Lombardiji, 
Markah in Piemontu pa so začeli veljati ukrepi, ki so določeni za oranžne cone. Na Sardiniji pa 
so lahko ukrepe bistveno sprostili, saj je dežela postala prvo belo območje. Vsi otroci na otoku 
so se vrnili v šole. Še naprej pa ostaja obvezno nošenje mask (RTV, spletna stran). 
 

 
superiore. Prva stopnja traja tri leta (približno od 11. do 14. leta), druga pa pet let (približno od 14. do 
19. leta). 
14 Na dan 14. februar 2021 je bila porazdelitev dežel naslednja: 

- rumeno območje: Kalabrija, Kampanija, Basilicata, Emilia Romagna, Furlanija Julijska krajina, 
Lacij, Lombardija, Marke, Molise, Piemont, Apulija, Sardinija, Valle d'Aosta, Veneto; 

- oranžno območje: Abruzzo, Ligurija, Toskana, avtonomna provinca Bolzano, avtonomna 
provinca Trento, Sicilija, Umbrija; 

- rdeče območje: / (Salute, spletna stran). 
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Tabela št. 8:  Pregled odpiranja in zapiranja šol v Italiji 
 

 Datum  Potek dogodkov Primeri* Trend 

  31 jan  Odkrita prva okužba s COVID-19 0,0 ↑ 

1 24 feb  Šole delno odprte 0,1 ↑ 

2 10 mar  Šole zaprte 1,8 ↑ 

3 26 mar  Višek prvega vala 9,3 ↑ 

4 9 apr  Počitnice 6,7 ↑ 

5 15 apr  Šole zaprte 6,1 ↓ 

6 17 jun  Počitnice 0,5 ↓ 

7 26 jun  Napovedano odprtje 0,5 ↓ 

8 14 sep  Šole odprte 2,4 ↑ 

9 2 nov  Šole delno odprte 44,6 ↑ 

10 16 nov  Višek drugega vala 58,0 ↑ 

11 24 dec  Počitnice 24,3 ↓ 

12 11 jan  Šole delno odprte 26,7 ↑ 

 
Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 

 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 

 
 
2.6 Nemčija  
 
V Nemčiji je izobraževanje v izključni pristojnosti šestnajstih zveznih dežel. Po prvem izbruhu 
pandemije so se vse dežele odločile enako in so s 16. marcem 2020 šole in druge 
izobraževalne institucije zaprle. Odprte so ostale le za otroke, katerih starši so imeli nujno 
potrebne poklice. Učenje na daljavo pa ni potekalo brez težav. Izkazalo se je namreč, da šole 
nimajo potrebne računalniške opreme, učitelji niso bili kos digitalnemu poučevanju, pa tudi vsi 
učenci niso imeli opreme in interneta. Za komunikacijska orodja, ki so dobro delovala, pa šole 
niso imele ustreznih licenc. Šele konec aprila je vlada šolam namenila 500 milijonov EUR: 
denar je bil namenjen šolam za digitalizacijo (Onlineangebote), poleg tega je vsak učenec 
lahko dobil pomoč za prenosni računalnik ali tablico (Endgerät). Kot je razumeti, je oprema 
ostala v lasti šole, učenci so jo dobili le na posodo. 
 
Sredi aprila 2020 pa so se vse dežele po priporočilih Akademije znanosti Leopoldine odločile, 
da bodo šole po 20. aprilu začele postopoma odpirati – nekatere dežele malo prej, druge 
nekoliko kasneje. Dinamika odpiranja je bila odvisna od šolskih počitnic, od potrebnih priprav, 
zagotovitve higienskih ukrepov in od drugih značilnosti v posamezni deželi. Po načrtu naj bi 
odpiranje potekalo do 4. 5. 2020. Pri pouku naj bi bil poudarek na matematiki in nemščini, 
učenje pa bi potekalo v majhnih skupinah. 
 
Dežele so se dogovorile, da bodo najprej odprle šole za razrede, v katerih imajo učenci 
zaključne (maturitetne) izpite. Šele kasneje se bodo šole odprle tudi za nižje razrede. Točneje 
(datum in kateri razredi) so to določili ministri za kulturo, šolstvo in izobraževanje v posamezni 

https://infographic.education.org/insights/en/
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deželi. Po poročanju medijev je tako nastala »nepregledna preproga iz številnih koščkov15«. 
Kot problem se je izpostavilo tudi, da so številni učitelji sodili v rizične skupine in so se zato 
bali vrniti v učilnice, nastalo je pomanjkanje učiteljev. Ponekod (Spodnjesaška - 
Niedersachsen) so morali angažirati študente pedagogike oz. učiteljišča. 
 
Prva je šole odprla dežela Saška, in sicer 20. 4. 2020, a le za maturante. Čez 3 dni sta ji sledili 
deželi  Severno Porenje- Vestfalija in Saška-Anhalt, druge večinoma do 4. maja. Vsaka dežela 
se je odločala po svoje, kar je v sindikatih in med starši izzvalo kritike. 
Na Bavarskem, kot primer dežele, ki je bila precej prizadeta zaradi epidemije, so se šole odprle 
po 27. aprilu, a le za razrede, ki imajo zaključne izpite (vse srednje šole, kot so Realschule, 
Hauptschule in za poklicne šole). Šele po 11. maju so se v šole vrnili učenci, ki imajo zaključne 
izpite leta 2021.  
 
Ves čas, ko so bili učenci v šoli, je bilo treba zagotavljati minimalno oddaljenost 1,5 do 2 metra, 
kar je veljalo tudi med odmori. To je bil največji izziv, zato so se dogovarjali, da bi omejili število 
učencev v vsakem razredu, da bi organizirali pouk v turnusih (ena skupina dopoldan, druga 
popoldan) ali pa bi se učenci izmenjevali po tednih. O ukrepih odločajo ravnatelji, saj najbolje 
poznajo lokalne razmere, značilnosti šolskega poslopja in opreme.  
 
Večinoma je pouk stekel 18. maja, a so kljub temu številni učenci še ostali doma, saj v šolah 
ni bilo dovolj prostora za v manjše skupine razdeljene razrede, primanjkovalo je tudi učiteljev. 
Glede nošenja mask so se pravila večkrat spreminjala, po deželah so bila različna.  
 
V deželi Schleswig-Holstein npr. so se osnovne šole odprle 8. 6. 2020, en teden kasneje ji je 
sledila Spodnjesaška in kasneje ostale dežele. Hkrati pa so se z 22. junijem ponekod že začele 
poletne počitnice (npr. v Mecklenburg-Predpomorjanska), a so se nadaljevala prizadevanja za 
digitalizacijo šol. V številnih deželah so slabšim učencem v t.i. poletnih šolah omogočili, da so 
nadoknadili učni primanjkljaj zaradi šolanja na daljavo. To je bilo prostovoljno in prvenstveno 
za matematiko, nemščino in angleščino.   
 
V nekaterih deželah so se šole odpirale šele prostovoljno in prisotnost učencev ni bila obvezna. 
Razpravljali pa so še o izjemah za učence iz rizičnih skupin ali za učence, katerih družinski 
člani so v rizičnih skupinah. Ti bi lahko ostali doma dlje časa (vse povzeto po ECPRD 4383 in 
po Deutschlandfunk).  
 
Glede vrtcev velja, da so jih vse dežele odprle pred poletnimi počitnicami. Večinoma so se 
odprli 18. maja (Bremen, Hamburg, Baden - Wuerttemberg), 25. maja (Berlin, Brandenburg) 
ali 2. junija (Hessen), 15. junija (Bavarska) oz. 1. julija (Spodnjesaška), a omejeno. Dežela 
Mecklenburg-Predpomorjanska je bila ena izmed prvih dežel, ki je odprla vrtce že 15. maja. 
Ponekod so zaradi omejitev sprejeli le do polovice otrok, prednost so imeli predšolski otroci ali 
otroci s posebnimi potrebami. V Schleswig-Holsteinu so sprva (25. maja) sprejeli le eno tretjino 
otrok. Prednost so imeli otroci s posebnimi potrebami. Predvideno je bilo, da vrtci začnejo 
običajno delovati 22. junija (ECPRD 4430). 
 
Po poletnih počitnicah so se ponekod (Mecklenburg- Predpomorjanska) učenci začeli vračati 
v šole že 3. avgusta, zadnja je bila Turingija 31. 8. 2020. Pouk je potekal po rednem načinu – 
v običajnih skupinah. V vseh deželah je bil dosežen dogovor, da pouk po počitnicah  poteka 
kot običajno, torej v razredih in ne na daljavo. 
 

 
15 Deutschlandfunk: »Ein unübersichtlicher Flickenteppich« Rückblick 2020 - Chronologie eines 
Schuljahrs in der Coronakrise (deutschlandfunk.de) 

https://www.deutschlandfunk.de/rueckblick-2020-chronologie-eines-schuljahrs-in-der.680.de.html?dram:article_id=489919
https://www.deutschlandfunk.de/rueckblick-2020-chronologie-eines-schuljahrs-in-der.680.de.html?dram:article_id=489919
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V sredini avgusta je bil pri kanclerki dosežen temeljni dogovor o naslednjih ukrepih: 
- učitelji dobijo službeni prenosnik, 
- vsi učenci dobijo ugodnejši dostop do interneta,  
- treba je vzpostaviti Center za digitalno izobraževanje in 
- izgraditi je treba digitalno izobraževalno platformo za vse dežele. 

 
Glede nošenja mask pri pouku je bil po deželah režim še naprej različen, težave so nastajale 
tudi zaradi prezračevanja, ponekod so se zavzemali za čiščenje zraka prek filtrov. V septembru 
so zato v nekaterih deželah (Bavarska, Severno Porenje- Vestfalija) namenili sredstva za 
mobilne prezračevalne naprave, Hessen in Spodnjesaška sta take programe sprejeli šele 
novembra. Tudi zvezna vlada je oktobra namenila 500 milijonov EUR za obstoječe 
prezračevalne naprave, a nič sredstev za vgradnjo novih. Na Bavarskem ni bila težava le v 
digitalizaciji, zaradi velikega pomanjkanja učiteljev je pouk le stežka potekal.  
 
Kljub počasi rastočim okužbam v tem mesecu je bilo konec oktobra sprejeto stališče, da pouk 
še naprej redno poteka in ne po modelu: polovica učencev v šoli, polovica od doma (t.i 
Wechselmodell ali izmenični model). Pri tem so se pristojni deželni ministri sklicevali na 
priporočila Robert Koch Instituta. Združenje učiteljev se je zavzemalo za »izmenični oz. 
hibridni16« model. Diskusija o tem se je nadaljevala še ves november. Nekatere regije so prešle 
na tak model, v drugih to ni bilo mogoče zaradi pomanjkanja učiteljev, tudi politika temu ni bila 
povsod naklonjena (npr.: Severno Porenje-Vestfalija). Enotnega stališča za vso Nemčijo ni 
bilo, prav tako ne glede nošenja mask v osnovnih šolah.  
 
Konec oktobra je v Nemčiji že veljalo delno zaprtje (lockdown) za restavracije in razne 
ustanove za šport oz. prosti čas, a šole in vrtci naj bi še delovali normalno. V sredini novembra 
je bilo (le) 106 šol zaradi okužb popolnoma zaprtih in okoli 200.000 šolarjev v karanteni. Konec 
novembra je dobil hibridni model zeleno luč: a le za posamične šole in samo za starejše učence 
(od 8. razreda dalje) ter samo v primeru, če je primerov okužb nad 200 (Inzidenzwert17 von 
200). O tem pa se odloča vsaka šola posebej in se ne sprejemajo enotne odločitve za cela 
mesta ali okrožja. 
 
Od 14. decembra dalje je bila vsa Nemčija ponovno v t.i. lockdownu. Šole in vrtci so se zaprli 
in otroci so bili, če se je le dalo, doma. Zopet so bile razlike med regijami: v deželi Severno 
Porenje- Vestfalija so bili starejši učenci doma in so se učili na daljavo (od 8. razreda dalje), 
glede mlajših so se starši lahko odločili, ali bodo otroke poslali v šolo. A oblasti so jih pozvale, 
naj to storijo le, če res nimajo varstva. 
Načrtovano je bilo, da bi se šole zopet odprle 11. januarja 2021, a se to zaradi zdravstvenih 
razmer ni zgodilo (vse po Deutschlandfunk).  
 
Na večurni konferenci kanclerke z deželnimi predsedniki vlad je bilo 10. 2. 2021 dogovorjeno, 
da ima zaradi izboljšanja zdravstvenih razmer (število novih okužb na zveznem nivoju je bilo 
na 100.000 prebivalcev pod 80) in ob nadaljnjem upoštevanju omejevanja kontaktov in 
higienskih ukrepov odpiranje šolskih ustanov prioriteto in jih je treba po 15. 2. 2021 začeti 
postopno odpirati. Ostaja zahteva po zračenju, (kirurških) maskah in drugih higienskih ukrepih 
(tudi hitro testiranje). Prouči se možnost prioritetnega cepljenja za zaposlene v vrtcih in za 
osnovnošolske učitelje. Dežele odločijo o postopnem vpeljevanju pouka v šolah in o širjenju 
možnosti vrtčevskega varstva. Prizadevati si morajo za pospešitev digitalnega učenja 
(Nemška zvezna vlada).   

 
16 Hibridni pouk pomeni mešanico med poukom s prisotnimi učenci in drugimi učenci, ki pouk spremljajo 
po neposredni video povezavi. Was ist hybrider Unterricht / Hybrid-Unterricht? Bedeutung, Definition, 
Erklärung - Bedeutung Online .Omenjeni inštitut je svetoval, da se na izmenični model preide, ko je 
število okužb na 100.000 prebivalcev nad 50. 
17 Gre za število novih okužb na 100.000 prebivalcev.  

https://www.bedeutungonline.de/was-ist-hybrider-unterricht-hybrid-unterricht-bedeutung-definition-erklaerung/
https://www.bedeutungonline.de/was-ist-hybrider-unterricht-hybrid-unterricht-bedeutung-definition-erklaerung/
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Kanclerka si je prizadevala, da bi se šole odprle šele po 1. 3. 2021, a so bile dežele drugačnega 
mnenja. Večinoma pa naj bi šole odprle po 22. 2. 2021. Pristopi so ponovno različni.  

Baden-Württemberg je začel vrtce in osnovne šole postopoma odpirati po 22.2. Za osnovne 
šole velja izmenični model (Wechselmodell): dve stopnji razredov  bosta v šoli, dve pa se bosta 
šolali od doma. Tako bo tudi za učence zaključnih razredov, vsi ostali se šolajo na daljavo.  

Na Bavarskem poteka načeloma pouk na daljavo. Predsednik deželne vlade je napovedal 
zadržan in previden pristop v primerjavi z drugimi deželami. Po 22. 2. naj bi najprej odprli 
osnovne šole in šole s prilagojenim programom za nižje razrede, če bo stopnja incidence pod 
100. Pouk bo izmeničen (Wechselunterricht). Tako bo tudi za zaključne razrede na vseh 
gimnazijah in poklicnih šolah. Zanje veljajo pravila o nošenju mask in držanju medsebojne 
razdalje. Po tem datumu bodo tudi vrtci omejeno odprti. Za ostale šolarje odločitev še ni prejeta 
(Zeit.de). 

Mecklenburg- Predpomorjanska odpira šole glede na nove okužbe. Če jih bo v enem tednu 
pod 50 na 100.000 prebivalcev, se bodo šole in vrtci odprli po 24.2. Ker je na vzhodu dežele, 
so razmere slabše. Za starejše učence se šole odpirajo postopno, najverjetneje po 
izmeničnem principu. Za učence zaključnih razredov pa že poteka pouk v šoli. 

Na Saškem se vrtci in osnovne šole omejeno odpirajo 15. 2. 2021, skupine morajo biti strogo 
ločene. Ne bo pa izmeničnega pouka, ampak pouk v šoli, prisotnost pa ni obvezna, starši se 
lahko sami odločijo. Spet drugače je v Saški-Anhaltu: šole se bodo postopoma odprle 1. 
marca z omejeno prisotnostjo pri pouku. Skupine so stalne , prav tako prostori in učitelji. Tudi 
vrtci se lahko odprejo marca. K pouku hodijo le maturantje. Turingija še nima točnega načrta, 
šole se bodo odpirale postopno, če bo v okraju (Kreisen) incidenca pod 100.  

Na 23. 2. 2021 je bilo stanje tako: 11 zveznih držav je v tem tednu odprlo osnovne šole, deloma 
z omejitvami. Sicer pa za šolarje večinoma še vedno teče pouk na daljavo. Veliko vprašanj 
glede pouka v tem trenutku ostaja odprtih. 
V začetku marca (3. 3. 2021) so osnovne šole v skoraj vseh zveznih deželah že odprte, samo 
v Hamburgu se bodo odprle v sredini marca. Delajo po načelu izmeničnega pouka. V Nemčiji 
naj bi kmalu odprli tudi srednje šole. To je že uspelo deželi Saški-Anhalt in deloma Turingiji 
(Deutsches-schulportal).  
 



 

29 
 

Tabela št. 9: Pregled odpiranja in zapiranja šol v Nemčiji 
 

 Datum  Potek dogodkov Primeri* Trend 

  27 jan  Odkrita prva okužba s COVID-19 0,0 ↑ 

1 3 mar  Šole delno odprte 0,0 ↑ 

2 18 mar  Šole zaprte 1,8 ↑ 

3 2 apr  Višek prvega vala 7,0 ↑ 

4 6 apr  Počitnice 6,2 ↑ 

5 20 apr  Šole zaprte 2,9 ↓ 

6 23 apr  Napovedano odprtje 2,6 ↓ 

7 4 maj  Šole delno odprte 1.3 ↓ 

8 18 jun  Tri lokalne enote zaprle šole in vrtce po tem ko se je odkrilo več 
kot 650 novih primerov.  Vsi vpleteni so se morali samoizolirati 

0,5 ↑ 

9 1 jul  Počitnice 0,5 ↑ 

10 10 avg  Šole odprte 1,1 ↑ 

11 24 avg  Lokalno zaprtje v Berlinu zaradi povečanja števila primerov   1,6 ↑ 

12 9 dec  Šole delno odprte 23,3 ↑ 

13 21 dec  Počitnice 30,2 ↑ 

14 23 dec Višek drugega vala  30,7 ↑ 

15 5 jan  Šole delno odprte 20,9 ↓ 

16 1 feb  Šole zaprte 13,2 ↓ 

17 22 feb  Šole delno odprte 9,0 ↓ 

 
 
Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 

 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 
 

 

2.7 Poljska 
 
V začetku marca 2020 so tudi na Poljskem poročali o prvih primerih okužbe s koronavirusom. 
Na različnih področjih, vključno z izobraževanjem, je bilo uvedeno veliko ukrepov za 
preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Minister za šolstvo je 11. marca 2020 izdal uredbo 
o začasni prekinitvi delovanja izobraževalnih zavodov, ki je veljala od 12. do 25. marca 2020. 
V tem obdobju so bili vrtci in šole zaprti, izvajale se niso nobene didaktične ali izobraževalne 
dejavnosti. 
 
Po novi uredbi, ki jo je minister za šolstvo izdal 20. marca 2020, bi se lahko od 25. marca do 
24. maja izobraževanje izvajalo na daljavo. Izdani so bili predpisi, prilagojeni za ocenjevanje 
pri učenju na daljavo. Ravnatelji šol so morali v posvetovanju z učitelji določiti nove oblike 
spremljanja in ocenjevanja znanja ter napredka učencev. Preverjanja po 8. razredu osnovne 
šole so bili prestavljena z aprila na junij, matura z maja na junij, njen ustni del izpita pa 
odpovedan. 

https://infographic.education.org/insights/en/
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6. maja 2020 so se ponovno odprli vrtci za otroke, katerih starši niso mogli kombinirati dela in 
varstva na domu. Zaradi varnosti so ministrstva za šolstvo in zdravje ter zdravstveni 
inšpektorat pripravili organizacijske in higienske smernice za ravnatelje vrtcev, učiteljev in 

starše (Cedefop, spletna stran). 
 
Učenje na daljavo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
Uredba, ki jo je minister za nacionalno šolstvo izdal 20. marca 2020, je vključevala tudi poklicno 
izobraževanje in usposabljanje. Učenje na daljavo je potekalo predvsem pri teoretičnih 
predmetih. Učiteljem je bilo svetovano, naj prilagodijo učne načrte poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja tako, da bi pouk, ki ga ni mogoče izvajati z učenjem na daljavo, prestavili na 
prihodnje leto. Nasprotno pa je bilo predlagano, da se (teoretični) pouk, načrtovan za naslednja 
leta, izvaja na daljavo v tekočem šolskem letu (Cedefop, spletna stran).  
 
Vajeništvo 
Uredba ministra za šolstvo z dne 10. aprila 2020 je omogočila izvajanje vajeništva do konca 
šolskega leta 2019/20, med počitnicami ali v naslednjem šolskem letu. V skladu z uredbo se 
je začeto vajeništvo lahko nadaljevalo pod pogojem, da je delodajalec zagotovil varne pogoje. 
Učencem, ki so imeli ustrezne poklicne ali prostovoljne izkušnje ali prakso v programih EU, ni 
bilo treba dokončati programov vajeništva. V določenih primerih so bili tudi določeni projekti, 
ki so jih dijaki izvajali v sodelovanju z delodajalcem, vključeni v čas vajeništva. V nekaterih 
poklicih, vključno z IT, pa se je vajeništvo izvajalo na daljavo. 
Dijaki zadnjih letnikov, ki so bili mladoletni delavci in niso mogli nadaljevati vajeništva, so prejeli 
potrdilo o zaključenem šolanju, v katerem je zapisano dejansko obdobje učenja poklica 
(Cedefop, spletna atran). 
 
Učenje na daljavo 
Učenje na daljavo se je izvajalo z gradivi, ki jih je priporočilo ministrstvo za šolstvo ter 
nacionalni in regionalni izpitni odbori. Na pobudo ministrstva sta javna televizija in radio 
predvajala posebne izobraževalne programe. Materiali, dostopni preko različnih platform, so 
bili ob izpolnjevanju meril ministrstva za šolstvo razviti v okviru različnih projektov ali pa so jih 
brezplačno ponudile različne institucije, založniki in organizacije. 
Gradiva, ki so bila na voljo na izobraževalni platformi ministrstva za šolstvo, so bila: 

- brezplačna; 

- v skladu z osnovnim učnim načrtom za osnovne in srednje šole; 

- prilagojena za različne naprave (računalnik, prenosnik, tablični računalnik, pametni 

telefon); 

- prilagojena potrebam učencev z različnimi posebnimi učnimi potrebami. 

 
Na platformi imajo učitelji in učenci na voljo: 

- e-učbenike in e-gradiva za večino splošnih predmetov za vse stopnje izobraževanja; 

- dodatne učne vire za posamezne predmete, vključno z izobraževalnimi videi, zvočnimi 

knjigami; 

- vzorčne učne načrte in scenarije pouka (Cedefop, spletna stran). 

 
Ministrstvo za šolstvo je objavilo tudi vodnik za učenje na daljavo za ravnatelje šol, učitelje, 
učence in njihove starše. Vodnik se osredotoča predvsem na oblike in metode učenja na 
daljavo. Ločeni deli so namenjeni predšolski vzgoji in zgodnjemu izobraževanju, pripravi na 
izpite, podpori učencem s posebnimi izobraževalnimi potrebami, poklicnemu usposabljanju in 
problematiki varne uporabe računalnikov in interneta. Zadnji del priročnika vključuje 
informacije o e-orodjih in e-gradivih, ki se lahko uporabljajo pri učenju na daljavo. 
Ministrstvo za nacionalno šolstvo in projektni center Digital Poland od 1. aprila 2020 dalje 
sodelujeta pri financiranju lokalnih oblasti za nakup opreme za učence in učitelje (računalniki, 
prenosniki ali tablični računalniki). Prav tako so sredstva namenjena nakupu ustrezne 
programske opreme, zavarovanju strojne opreme, dostopu do mobilnega interneta ali za drugo 
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dodatno opremo, potrebno za učenje na daljavo. Za to pobudo je bilo v prvem valu namenjenih 
več kot 9 milijonov EUR (41 milijonov PLN) (Cedefop, spletna stran). 
 
Ker se je število odkritih primerov okužb s koronavirusom oktobra 2020 drastično povečalo, so 
bili po poletnih počitnicah na šolanje na daljavo znova najprej napoteni dijaki srednjih šol (19. 
oktober), nato pa še višji razredi osnovnih šol (26. oktober). Naslednji mesec pa so bili na 
šolanje od doma napoteni tudi učenci prvih treh razredov osnovne šole — otroci, stari od 6 do 
10 let. Konec novembra je vlada napovedala, da bodo vse šole zaprte vsaj do 18. januarja 
2021. Medtem se je stopnja okužbe s koronavirusom in umrljivosti znatno znižala, zato so se 
18. januarja šole za prvo triado znova odprle. 
 
V februarju 2021 se je sicer še naprej nadaljevala praksa učenja na daljavo za višje razrede 
(4.-8.) osnovnih šol in srednje šole. Otroci od 1. do 3. razreda osnovne šole pa so nadaljevali 
šolanje v šolah. Vrtci in jasli so ostali odprti (NFP, spletna stran). 
Minister za zdravje je po odprtju šol za najmlajše zagotovil, da je bila odločitev sprejeta po 
posvetovanju s šolami in virologi. Skupaj so razvili vrsto smernic, katerih cilj je bil zagotoviti 
čim bolj varen izobraževalni proces. Eden od ukrepov je bil na primer nacionalni program 
testiranja na koronavirus za učitelje. Vsi, povezani z izobraževanjem otrok od 1. do 3. razreda, 
so imeli dostop do prostovoljnega testiranja v tednu pred odprtjem (NFP, spletna stran). Med 
8. in 12. februarjem 2021 pa so med učitelji v osnovnih šolah od 1. do 3. razreda izvajali 
presejalne teste. Na testiranje se je javilo skoraj 33.000 učiteljev. Vzetih je bilo 19.000 vzorcev 
(odstotek pozitivnih rezultatov je bil 2 %). V drugi fazi je bilo načrtovano testiranje vzgojiteljev 
v vrtcih (KIC, spletna stran). 
 
Maske 
Na Poljskem je obvezno nošenje mask v/na vseh javnih prostorih (tudi na prostem), razen v 
gozdu, parku, botaničnih vrtovih, zgodovinskih vrtovih in na plaži. Otrokom do 5. leta starosti 
ni treba nositi mask (KIC, spletna stran).  
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Tabela št. 10: Pregled odpiranja in zapiranja šol na Poljskem 
 

 Datum  Potek dogodkov Primeri* Trend 

1 4 mar  Odkrita prva okužba s COVID-19 0,0 ↑ 

2 12 mar  Šole zaprte 0,1 ↑ 

3 9 apr  Počitnice 1,0 ↑ 

4 15 apr  Šole zaprte 0,9 ↑ 

5 24 apr  Napovedano odprtje 0,9 ↑ 

6 25 maj  Šole delno odprte 1,0 ↑ 

7 1 jul  Počitnice 0,7 ↑ 

8 27 avg  Višek prvega vala 2,0 ↑ 

9 1 sep  Šole odprte 1,8 ↓ 

10 19 okt Šole delno odprte N.A. / 

11 26 okt  Šole zaprte 30,5 ↑ 

12 11 nov  Višek drugega vala 67,7 ↑ 

13 22 dec  Počitnice 25,3 ↓ 

14 5 jan  Šole zaprte 23,4 ↓ 

15 18 jan  Šole delno odprte 18,3 ↓ 

 
Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 

 
 
2.8 Portugalska  
 
Na Portugalskem so prvi primer okužbe s COVID-19 potrdili 2. marca 2020 (glej Insights for 
Education). V nadaljevanju prikazujemo pregled ukrepov na področju izobraževanja v 
povezavi s spopadanjem z epidemijo bolezni COVID-19. 
 
5. marec 2020 – 15. marec 2020: Šole odprte. 
 
16. marec 2020 – 17. maj 2020: Šole zaprte. Prehod na šolanje na daljavo. Med 30. marcem 
2020 in 13. aprilom 2020 so bile počitnice.  
 
18. maj 2020 – 26. junij 2020: Šole delno odprte za zadnja dva letnika srednjih šol.  
 
27. junij 2020 – 13. september 2020: Počitnice. 
 
14. september 2020 – 21. januar 2021: Šole odprte. Med 21. decembrom 2020 in 3. 
januarjem 2021 so bile počitnice (glej odgovor UNESCO COVID19 Emergency Task Force).18  

 
18 Portugalska je koncem oktobra 2020 napovedala ukrepe, ki so veljali za 121 občin od 308 v državi. 
Ukrepi so vključevali Lizbono in Porto. Ljudem na teh območjih je bilo naročeno, naj ostanejo doma in 
delajo na daljavo, kjer je to mogoče (povzeto po BBC News). Predsednik republike je 6. novembra 2020 
zaradi epidemije bolezni COVID-19 razglasil izredne razmere v državi. Izredne razmere so podaljšali 
tudi konec februarja 2021 (do 15. marca 2021) (glej ACM).   

https://infographic.education.org/insights/en/
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22. januar 2021: popolna zapora dela v izobraževalnih ustanovah. 
Glede na veliki porast števila obolelih sredi januarja 2021, ki je državo potisnil na vrh svetovne 
lestvice COVID-19 okužb, je portugalska vlada za 22. januar 2021 napovedala popolno zaprtje 
šol in univerz.  
Kljub izjemnim prizadevanjem šol za normalno delovanje je portugalska vlada odločila, da 
previdnostno načelo pomeni, da se morajo prekiniti vse učne dejavnosti v šolah za 15 dni.19 
Odprte ostanejo le šole za otroke staršev, ki delajo v nujnih/bistvenih storitvah. Tako je morala 
vlada spremeniti prvotno odločitev, po kateri so šole od septembra 2020 ostale odprte, ker so 
zdravstvene oblasti zaznale, da se nova različica koronavirusa, o kateri so prvič poročali v 
Združenem kraljestvu, "izkaže za veliko bolj nalezljivo kot prvotni sev" (povzeto po Politico.EU 
in Xinhuanet). 
 
Od 8. februarja 2021 (do marca): prehod na šolanje na daljavo (glej odgovor UNESCO 
COVID-19 Emergency Task Force in spletno stran ACM).  
V omenjenem obdobju popolne zapore šol ali šolanja na daljavo, kadar je potrebno, se 
zagotovi učencem osebna (in-person) terapevtska podpora, ki jo nudijo v posebnih 
izobraževalnih ustanovah, šolah in tudi v centrih za vključevanje (centres for inclusion), kot 
tudi sprejem učencev, ki potrebujejo dodatno pomoč v učne podporne centre (povzeto po 
spletni strani ACM). 
Obšolske dejavnosti (after school activities) so dovoljene samo za otroke do 12. leta starosti. 
Veljajo splošna pravila: ostati doma, omejiti fizične stike na gospodinjstvo, nositi masko, 
razdalja 2 metrov; umivanje rok in higiena kašlja (povzeto po spletni strani ACM). 
 
Glede na popravljanje epidemiološke slike v marcu, portugalska vlada namerava sprostitvene 
ukrepe predstaviti 11. marca, med prvimi rahljanji pa se napoveduje vrnitev k pouku za 
najmlajše učence. Po besedah ministrice za zdravstvo so prva družbena skrb šole; zato ker 
so ključne za izobraževanje in zaradi vpliva, ki ga imajo na prihodnost prebivalstva (glej Delo).  

 

 
19 Predsednik portugalske vlade je dejal, da bo petnajstdnevni oddih/počitnice nadomeščen v drugem 
počitniškem obdobju, in zagotovil, da bodo za družine sprejeti podporni ukrepi, podobni tistim, ki so 
veljali med omejitvami v prvi polovici leta 2020 (povzeto po The Portugal News). 
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Tabela št. 11:  Pregled odpiranja in zapiranja šol na Portugalskem 

 

 Datum  Potek dogodkov Primeri* Trend 

1 2 mar Odkrita prva okužba s COVID-19 0,0 ↑ 

2 5  mar Šole delno odprte 0,0 ↑ 

3 16 mar Šole zaprte 0,4 ↑ 

4 30 mar  Počitnice 6,1 ↑ 

5 3 apr Višek prvega vala 7,9 ↑ 

6 14 apr Šole zaprte 7,0 ↑ 

7 30 apr Napoved odprtja za zadnja dva letnika srednjih šol in predšolske 
otroke 

3,8 ↓ 

8 18 maj Šole delno odprte 2,1 ↓ 

9 27 junij Počitnice 3,3 ↑ 

10 13 julij  Višek drugega vala 3,8 ↑ 

11 14 sept Šole odprte 5,7 ↑ 

12 19 nov  Višek tretjega vala 63,0 ↑ 

13 21 dec  Počitnice 35,4 ↓ 

14 5 jan Šole odprte 51,2 ↑ 

15 22 jan Šole zaprte 113,0 ↑ 

16 28 jan  Višek četrtega vala 126,4 ↑ 

  

Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 
 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 

 
 

2.9 Slovaška 
 
Izredne razmere, povezane z epidemijo COVID-19, so bile na Slovaškem prvič razglašene 11. 
marca 2020. Od 1. oktobra 2020 je bilo ponovno uvedeno izredno stanje, ki je bilo 29. 
decembra podaljšano za dodatnih 40 dni in nato 8. februarja še za dodatnih 40 dni (MIC, 
spletna stran). 
 
Prvi primer so na Slovaškem odkrili 6. marca 2020 v okraju Malacky zunaj Bratislave. Naslednji 
dan so bile javne osnovne šole in šolski objekti v Malackyju zaprti. Bratislavska samoupravna 
regija se je takoj odločila zapreti vse srednje šole, največje univerze v Bratislavi pa so se 9. 
marca prav tako odločile za zaprtje univerz in študentskih domov. Po razglasitvi izrednih 
razmer so se zaprle vse šole in šolske ustanove, pravila o karanteni in socialni distanci pa so 
bila 16. marca uveljavljena po vsej državi. Po hitrem postopku so bile sprejete spremembe 
zakonodaje o šolstvu. Šlo je predvsem za ukrepe v zvezi z delovnimi razmerji, vsebino in 
oblikami izobraževanja ter postopkom zaključevanja izobraževanj. Ministrstvo za 
izobraževanje je 25. marca 2020 odprlo posebno spletno stran, katere cilj je bil deljenje 
informacij, priporočil in smernic v zvezi z učenjem na daljavo ter zagotavljanje digitalnih 
izobraževalnih vsebin vsem učencem. Kasneje je bil ta portal preoblikovan in ga trenutno 
upravlja Nacionalni inštitut za šolstvo (Cedefop, spletna stran). 
 

https://infographic.education.org/insights/en/
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Postopek zaključevanja šolanja v srednjih šolah 
Šolsko leto 2019/20 se je za zaključne razrede v srednjih šolah, vključno s poklicnim 
izobraževanjem in usposabljanjem, končalo 7. maja 2020. Upravni akt izpitne komisije je 
začasno odpravil vse vrste zaključnih izpitov. Končne ocene učencev so izhajale iz 
aritmetičnega povprečja zaključnih ocen vseh razredov/letnikov in polletnih ocen zadnjih dveh 
letnikov pri obveznih predmetih in nekaterih drugih posebnih predmetih za posamezni 
program. Predlagani algoritem je bilo lažje izpeljati na gimnazijah kot na poklicnem 
izobraževanju, kjer je sicer ocena praktičnega dela bistvena sestavina mature (praktični del so 
izvedli le na zdravstvenih šolah). Zato je Nacionalni inštitut za poklicno usposabljanje predlagal 
posebne standarde za oblikovanje končnih ocen. Učenci so sicer imeli pravico zahtevati izpit 
»v živo« (face-to-face examination), a je to izkoristilo manj kot 1 % dijakov gimnazij in 
programov poklicnega izobraževanja (Cedefop, spletna stran). 
 
Postopek sprejema v srednje šole 
Sprejemni izpiti za srednje šole je leta 2020 nadomestil upravni sklep, ki je temeljil na formuli, 
s katero se je izračunal skupni rezultat vsakega učenca; to je izhajalo iz ocen iz obveznih, 
izbirnih in dopolnilnih predmetov ter nekaterih dodatnih meril, ki so jih določile posamezne 
šole. Učenci, ki na podlagi dobljenega rezultata niso bili sprejeti na želeno šolo, so bili do 28. 
avgusta 2020 z odločbo pristojnega regionalnega organa administrativno premeščeni v šolo s 
prostim mestom. Čeprav so se odločitve o tem sprejemale na podlagi razgovorov s starši in 
ravnatelji šol, se je predvidevalo mogoče nezadovoljstvo in kasnejša prizadevanja za 
zamenjavo šole med šolskim letom (Cedefop, spletna stran). 
 
Spomladanska počitniška šola 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, raziskovanje in šport je dovolilo organizacijo posebnega 
pouka med spomladanskimi počitnicami. Tako je bila ustvarjena možnost (ne obveznost) 
organiziranja spomladanskih šol, katerih namen je bilo predvsem prispevati k zmanjšanju razlik 
med učenci in omogočiti učno pomoč zlasti tistim učencem, ki nimajo enakovrednega dostopa 
do izobraževanja na daljavo. Ministrstvo je v pomoč organizaciji te dejavnosti izdalo poseben 
priročnik (MinEdu, spletna stran). 
 
Preverjanje znanja 
Nacionalnega preverjanja znanja petošolcev v šolskem letu 2020/21 ne bo. Za devetošolce bo 
nacionalno preverjanje znanja potekalo med 9. in 10. junijem (rezervni datum 24. in 25. junij). 
Razmere bodo vplivale tudi na sprejemne izpite za srednje šole. Sprejemni izpiti bodo 3. maja 
(ali 4. maja po potrebi). Rezervni datum je naveden kot 10. maj (ali 11. maj po potrebi). 
Sprejemni izpiti za preverjanje talentiranosti bodo potekali 5. maja (ali po potrebi 6. in 7. maja) 
ali 12. maja (ali 13. in 14. maja). 
Spremembe so predvidene tudi glede zadnjega letnika srednjih šol. Pisnih testov na maturi 
letos ne bo. Maturitetni esej se bo pisal po 12. aprilu. Natančen datum bo določen pred 31. 
marcem. Ustni del mature bo potekal po 17. maju 2021. Po potrebi lahko traja dva tedna. 
Ministrstvo poziva šole, naj maturitetna vprašanja odražajo učenje na daljavo in predelano 
snov učnega načrta (SME1, spletna stran). 
 
Odprtost šol 
Vsa pravila, ki so bila uvedena z namenom zajezitve širjenja koronavirusa (socialna distanca 
ipd.), so praviloma veljala za vse regije Slovaške, edina izjema so bile šole, ki so se odzivale 
glede na trenutno epidemiološko situacijo v regiji. V primeru poslabšane epidemiološke slike 
pa so tudi ukrepi, povezani z zaprtjem šol, veljali za celotno Slovaško – npr. vse srednje šole 
in 5. do 9. razredi osnovnih šol so 26. oktobra (do 27. novembra 2020) prešli na šolanje na 
daljavo, osnovnošolci od 1. do 4. razreda pa so še naprej obiskovali šolo. Vrtci so ostali odprti.  
 
Tudi 21. decembra 2020 je bilo zahtevano vsaj tri-tedensko zaprtje vseh šol. Otroci naj bi se 
po prvotnih načrtih vrnili v šolo 11. januarja 2021 po podaljšanih božično-novoletnih počitnicah, 
a se je minister za šolstvo skupaj z epidemiologi in predstavniki občin odločil, da otroci 
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nadaljujejo z učenjem na daljavo. Tudi vrtci so ostali zaprti oz. so še naprej ponujali svoje 
storitve samo za starše iz kritične infrastrukture in tiste, ki ne morejo delati od doma (SME, 
spletna stran). 
Na Slovaškem so februarja 2021 uvedli »regijski semafor«, v skladu s katerim se sedaj odloča 
glede ukrepov v posameznem delu države (SME, spletna stran). Praviloma velja, da so šole 
lahko odprte (razen v črnih regijah), če tako odloči pristojni regionalni organ za javno zdravje 
(BTS, spletna stran). Glede na zelo slabo epidemiološko sliko na Slovaškem se je veliko regij 
tudi letos odločilo, da šole ostanejo zaprte. Nekatere so odprle le vrtce (SME1, spletna stran). 
 
Trenutno so lahko odprti vrtci, šole s prilagojenim programom in osnovne šole od 1. do 4. 
razreda (ponovno odprti od 8. februarja). Pouk je dovoljen tudi za zaključne razrede srednjih 
šol. Poleg tega je mogoč individualni pouk v umetniških gimnazijah, odprte so lahko tudi 
srednje zdravstvene šole in njihovi dijaški domovi (en dijak na sobo). 
Udeležba pri pouku je pogojena z negativnim testom na koronavirus. Medtem ko mlajšim 
otrokom, ki hodijo v vrtce in v 1. do 4. razred osnovne šole, ni treba opravljati testa, je negativni 
rezultat testa, ki ni starejši od sedmih dni, zahtevan od enega od staršev. 
Srednješolci morajo prav tako imeti opravljen test, ki ni starejši od sedmih dni. Enako velja za 
šolsko osebje. Otroci, ki jih starši ne želijo poslati v šolo, se lahko še naprej šolajo na daljavo 
(SME2, spletna stran). 
 
Cepljenje izobraževalnega kadra 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, raziskave in šport sproti objavlja informacije o cepljenju 
zaposlenih v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah. Cilj je postopoma k cepljenju povabiti vse 
skupine pedagoškega, strokovnega in nepedagoškega osebja šol in vzgojno-varstvenih 
ustanov.  
Od 18. februarja 2021 dalje imajo na primer možnost prijave na cepljenje pedagoški delavci v 
vrtcih (tudi specializiranih); tisti, ki izvajajo pouk na prvi stopnji osnovne šole (tudi v šolah s 
prilagojenim programom), v srednjih šolah za invalide in v poklicnih šolah; tisti, ki poučujejo v 
zaključnem letniku srednje šole, ki izvajajo poučevanje na srednjih zdravstvenih šolah ter 
zaposleni v posebnih vzgojnih ustanovah (npr. prevzgojni centri in zdravstveno-izobraževalni 
sanatoriji) (MinEdu, spletna stran). 
 
Maske 
Nošenje mask (ali katerega koli drugega obraznega pokrivala) je v/na javnih prostorih 
načeloma obvezno (tudi zunaj, če ni mogoče zagotoviti vsaj 2 m razdalje), vendar obstaja 
nekaj izjem. Med njimi so tudi: 

- otroci, mlajši od 3 let; 

- učenci v prvih 4 letih osnovnošolskega izobraževanja v šolah med izobraževalnim 

procesom; 

- učenci z zmernimi do resnimi duševnimi ali slušnimi motnjami; 

- otroci v vrtcih in jaslih (Gov.sk, spletna stran). 
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Tabela št. 12:  Pregled odpiranja in zapiranja šol na Slovaškem 
 

 Datum  Potek dogodkov Primeri* Trend 

1 6 mar  Odkrita prva okužba s COVID-19 0,0 ↑ 

2 10 mar  Šole delno odprte 0,0 ↑ 

3 16 mar  Šole zaprte 0,2 ↑ 

4 9 apr  Počitnice 0,7 ↑ 

5 15 apr  Šole zaprte 0,5 ↓ 

6 19 apr  Višek prvega vala 1,1 ↑ 

7 1 jun  Šole delno odprte 0,0 ↓ 

8 1 jul  Počitnice 0,2 ↑ 

9 2 sep  Šole odprte 1,3 ↑ 

10 12 okt  Šole delno odprte 18,0 ↑ 

11 4 nov  Višek drugega vala 46,7 ↑ 

12 20 dec  Počitnice 48,0 ↑ 

13 8. jan Šole deloma odprte 43,6 ↓ 

14 28. jan Šole zaprte  31,9 ↓ 

15 7.feb Šole deloma odprte  35,1 ↓ 

 

 
Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 
 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 
 
 

 

 
2.10 Švedska 
 
Ob izbruhu pandemije koronavirusa je Švedska v primerjavi z drugimi evropskimi državami 
ubrala drugačno pot in med drugim številne izobraževalne ustanove pustila odprte. Šole za 
otroke, stare od 7 do 15 let, so ostale odprte. Prav tako vrtci. Zakon, sprejet 13. marca 2020, 
sicer odgovornim omogoča, da v primeru poslabšanja razmer začasno zaprejo vrtce, šole in 
druge izobraževalne dejavnosti. S tem so odločevalci dobili mehanizem, da lahko pod 
določenimi pogoji začasno zaprejo šolo (na primer, če veliko učiteljev zaradi bolezni ne bi 
moglo poučevati ali če bi se COVID-19 lokalno zelo razširil).20 Po priporočilih švedske Agencije 
za javno zdravje višje srednje šole, izobraževalne ustanove za odrasle, ustanove za poklicno 
izobraževanje odraslih in visokošolske ustanove od sredine marca leta 2020 zagotavljajo 
učenje na daljavo. Splošni vtis je, da se je prehod na učenje na daljavo izkazal za uspešnega. 
Šole so si močno prizadevale premagovati digitalne izzive in omogočati dostop do spletnih 
virov. Številne so že pred izbruhom pandemije uporabljale digitalne platforme in digitalna 
orodja, kar jim je omogočilo precej nemoten prehod na učenje na daljavo.  

 
20 V primeru povečanega širjenja okužbe se lahko pristojni organ po posvetovanju z epidemiologi odloči, 
da bo zaprl predšolske ustanove in šole (Krisinformation.se, spletna stran). 

https://infographic.education.org/insights/en/
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Višje srednje šole (upper secondary school) so ponovno prešle na šolanje na daljavo v drugem 
tednu decembra 2020 (Cedefop, spletna stran).21 
 
Delovna praksa in vajeništvo 
Čeprav je v osnovi priporočeno učenje na daljavo, se vseeno lahko izvajajo programi delovne 
prakse (učenje na delovnem mestu) in vajeništva. Vendar se številni lastniki podjetij srečujejo 
z izjemno negotovostjo in ne vedo, ali bodo njihova podjetja preživela, niti kaj se bo zgodilo z 
njihovimi zaposlenimi.22 Posledično je za delovno prakso in vajeništva manj možnosti. 
Predvsem v zdravstveni stroki se pogosto dogaja, da so zaposleni preprosto preveč 
obremenjeni, da bi imeli opravka še s prenosom znanja na mlajše. Ena od omejitev pa je tudi, 
da mladoletniki ne smejo biti na delovnih mestih, kjer obstaja nevarnost izpostavljenosti hudim 
nalezljivim boleznim. Izjema od priporočil zato omogoča organizacijo poklicnega usposabljanja 
za majhne skupine učencev v prostorih izobraževalnih ustanov (Cedefop, spletna stran). 
 
Ukrepi podpore učiteljem, vodjem šol in strokovnemu kadru (organizatorjem pouka) 
Eno ključnih spoznanj na Švedskem doslej je bilo, da dobrih rešitev ne manjka, obstaja pa 
izziv razširjanja in izkoristka digitalnih inovacij in uspešnih praks po vsej državi. Za 
zagotavljanje podpore in smernic je zadolžena Švedska nacionalna agencija za izobraževanje, 
ki: 

- na svojem spletnem mestu objavlja nasvete o tem, kako si razlagati nedavno sprejeto 

zakonodajo in z njo povezana priporočila Agencije za javno zdravje; 

- razširja informacije o primerih najboljših praks pri učenju na daljavo; 

- objavlja videe, podkaste in radijske vsebine za podporo učiteljem in organizatorjem 

pouka pri njihovem prizadevanju izvajanja izobraževalnih programov; 

- je v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi stranmi oblikovala platformo za šolanje na 

daljavo (skola hemma), ki je prilagojena zadovoljevanju potreb šolanja med trenutno 

pandemijo (Cedefop, spletna stran). 

 
Različna stopnja računalniških znanj 
Švedska je posebno pozornost namenila tudi stopnji računalniške pismenosti, ki se med 
učitelji, učenci/dijaki in šolami precej razlikuje, kar na nacionalni ravni ogroža enakost pravice 
do izobraževanja. Siceršnjo neenakost zdaj poudarjajo še razlike med družinami glede 
računalniške pismenosti, dostopom do digitalnih orodij in na splošno zaradi dostopa do 
interneta od doma. Dostop do interneta je namreč lahko bil problem zlasti na redko poseljenih 
območjih. Da bi kompenzirali te razlike, so nekatere šole učencem zagotovile potrebna orodja 
in dostop do brezžičnih omrežij. V drugih primerih pa se je učencem dovoljeno učiti v šolski 
stavbi (kljub splošnemu priporočilu učenja na daljavo) (Cedefop, spletna stran). 
 
Pristop do učencev s težavami 
Poseben izziv je bil identificirati in doseči učence oz. dijake s posebnimi potrebami ter tiste, ki 
se z novo situacijo ne spopadajo najbolje zaradi drugih okoliščin. Taki učenci/dijaki brez 
ustrezne podpore tvegajo zaostanek. Zaradi tega so dovoljene izjeme od priporočil, ki 
omogočajo nudenje pomoči učencem s težavami v prostorih šol. Zaznali pa so nepričakovan 
pozitiven učinek trenutnih razmer - manj motivirani dijaki, nekateri z dolgo zgodovino 
absentizma, zdaj lažje sodelujejo v izobraževalnih procesih in se bolj redno udeležujejo pouka 
(Cedefop, spletna stran). 
 
Izzivi na področju ocenjevanja 

 
21 In bodo predvidoma zaprte do 1. aprila 2021 (Krisinformation.se, spletna stran). 
22 Sprejeti so bili ukrepi za ublažitev ekonomskih učinkov izbruha bolezni Covid-19. Ukrepi naj bi 
povečali varnost prizadetih podjetij in delovnih mest ter zagotovili finančno pomoč. Da bi zadostila 
povečani potrebi po usposabljanju in prehodnih možnostih za tiste, ki kljub temu postanejo brezposelni, 
se je vlada odločila tudi za izdatnejše državne subvencije za izobraževanje odraslih. 
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Tudi na Švedskem zaznavajo velike pomisleke glede ocenjevanja. Učitelji so zaskrbljeni, da 
učenci v trenutnih razmerah nimajo poštenih možnosti. Posledično so ocene morda manj 
veljavne in zanesljive, kar ima škodljiv učinek, saj imajo v švedskem izobraževalnem sistemu 
ocene pomembno vlogo pri sprejemu na visokošolske zavode. Švedska nacionalna agencija 
za izobraževanje je učiteljem pripravila smernice za omogočanje zanesljivega postopka 
ocenjevanja in odločevalci upajo, da bo to težavo ublažilo, a dejanski učinki bodo vidni šele 
čez čas (Cedefop, spletna stran). 
 
Maske 
Na Švedskem se ves čas pandemije spodbuja izvajanje socialne distance, ne pa tudi nošenje 
mask. Občina Halmstad je s februarjem 2021 učiteljem celo prepovedala nositi maske. To je 
argumentirala s trditvijo, da za učinkovitost nošenja mask ni znanstvenih dokazov in pri tem 
navajala švedsko Agencijo za javno zdravje, ki je med drugim objavila tudi pomislek o »velikem 
tveganju« ob nepravilni uporabi mask.23 Ta priporočila so bila nato odstranjena. Tudi občina je 
na koncu odstopila od okrožnice. Kljub temu se na Švedskem pojavljajo novi primeri prepovedi 
mask. Tako so na primer zaposlenim v knjižnici v mestu Kungsbacka naročili, naj ne nosijo 
mask (TC, spletna stran). 
Z januarjem 2021 je nošenje mask priporočeno na javnem prevozu v času prometnih konic (od 
7. do 9. ure in od 16. do 18. ure), sicer pa njihova uporaba ni priporočljiva (čeprav tudi ni 
priporočil proti nošenju mask), razen v zdravstvenem in negovalnem sektorju, zaradi bojazni, 
da bi nošenje mask lahko privedlo do sprostitve pomembnejših ukrepov, kot sta distanca in 
delo od doma (TL, spletna stran). 
 

 
23 Agencija za javno zdravje je uradno sporočila, da nima priporočil glede nošenja mask v šoli in o tem 
nima mnenja. Niti Agencija za javno zdravje niti nadzorne službe pa ne prepovedujejo uporabe obraznih 
mask (TL, spletna stran). 
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Tabela št. 13:  Pregled odpiranja in zapiranja šol na Švedskem 
 
 

  Datum  Potek dogodkov Primeri* Trend 

   1 feb  Odkrita prva okužba s COVID-19  0,0 ↑ 

1  18 mar  Šole delno odprte 1,1 ↑ 

2  9 apr  Počitnice 5,3 ↑ 

3  16 apr  Šole delno odprte 4,9 ↑ 

4  29 maj  Napovedano odprtje 5,9 ↑ 

5  5 jun  Šole odprte 7,7 ↑ 

6  18 jun  Višek prvega vala 10,8 ↑ 

7  1 jul  Počitnice 8,3 ↓ 

8  10 avg  Šole odprte 2,9 ↑ 

9  7 dec  Šole delno odprte 50,6 ↔ 

10  21 dec  Počitnice 66,5 ↔ 

11  4 jan  Šole zaprte 58,5 ↔ 

12  8 jan  Višek drugega vala 73,7 ↑ 

13  18 jan  Šole delno odprte 48,1 ↔ 

14  25 jan  Šole odprte   

 
Vir: Insights for Education: https://infographic.education.org/insights/en/. 

 
Opomba: * Novi dnevni primeri na 100.000 prebivalcev, 7-dnevno povprečje. 

 
 
 

III ZAKLJUČEK  
 
Večina pregledanih držav je zaradi širitve pandemije COVID-19 v marcu 2020 zaprla vse 
izobraževalne institucije, vključno z vrtci. Praviloma je pouk potekal le na daljavo. Izjema je 
bila le Švedska, kjer so osnovne šole ves čas delovale nemoteno. Drugod se je pouk zopet 
začel konec aprila, ponekod v maju 2020 ali pa so ostale šole do poletnih počitnic zaprte. Po 
počitnicah je pouk sprva potekal v učilnicah, a se je večinoma v obdobju od oktobra do 
decembra 2020 zdravstvena situacija začela poslabševati, tako da so številne države šole spet 
zaprle in prešle na pouk na daljavo. Ukrepi, ki so bili sprva predvideni za krajši čas, so se 
večinoma razpotegnili v februar ali marec 2021. Situacija po posameznih državah pa je (bila) 
različna. 
 
V Avstriji so se srednje šole zaprle 16. marca 2020 in 18. 3. še osnovne šole ter vrtci. Najprej 
so se (4. 5.) v šole vrnili učenci srednjih šol, ki so opravljali maturo ali drug zaključni izpit. Dva 
tedna kasneje je bil predviden povratek vseh šoloobveznih otrok, preostali učenci pa so z 
rednim poukom začeli 3.6. Začetek pouka so spremljali številni zaščitni ukrepi. Jeseni 2020 so 
se šole zaprle 19. novembra, ko so prešle na pouk na daljavo. Tako je ostalo vse do 8. 2. 2021 
(Spodnjeavstrijska in Dunaj) oz. 15. 2. 2021, ko so se šole zopet odprle. V drugem jesenskem 
valu so bili vrtci ves čas odprti, a pod strožjimi higienskimi ukrepi.  
 

https://infographic.education.org/insights/en/
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Spomladi 2020 je Finska zaprla izobraževalne institucije 16. marca. To je vključevalo tudi 
vrtce, a so zagotavljali varstvo za otroke staršev s ključnimi poklici. Osnovne šole so se odprle 
14. maja 2020, za srednje šole pa je vlada priporočila, da naj do počitnic konec maja delajo na 
daljavo. Po počitnicah je učenje normalno potekalo in po razpoložljivih podatkih Finska ni več 
v celoti zapirala šol. Februarja 2021 pa so bile srednje in poklicne šole v Helsinški regiji zaprte 
in delajo prek interneta. S prvim marcem se je začelo delati po načelu omejenega kontaktnega 
učenja, po katerem je v razredu največ polovica dijakov.  
 
Predšolske ustanove, osnovne in srednje šole na Hrvaškem so v prvem valu epidemije 
prenehale z rednim delom 16. marca 2020. Pouk v osnovnih in srednjih šolah je potekal na 
daljavo do 11. maja, ko so se šole delno odprle za učence nižjih razredov, oziroma do 25. 
maja, ko so se šole za učence nižjih razredov popolnoma odprle, kakor tudi vrtci. Pri ostalih je 
pouk potekal še naprej na daljavo. Šolsko leto 2020/2021 se je na Hrvaškem začelo 7. 
septembra. Jeseni je pouk potekal večinoma v učilnicah do 14. decembra, ko so samo dijaki 
prešli na pouk na daljavo (en teden). Od 25. decembra so učenci in dijaki imeli šolske počitnice. 
Šolsko leto se je nadaljevalo 18. januarja 2021, v učilnicah za učence nižjih razredov in 
maturante, pri ostalih pa pouk poteka na daljavo. Predšolske ustanove delujejo redno z 
upoštevanjem navodil, ki jih je izdal Hrvaški zavod za javno zdravje (HZJZ). 
Na Hrvaškem pouk v šolah poteka na osnovi navodil, ki jih je izdal HZJZ, in po modelih in 
priporočilih Ministrstva za znanost in izobraževanje. Šolam in lokalnim skupnostim pa je 
prepuščeno, da se lahko odločijo za enega od predvidenih modelov -  vzgojno-izobraževalno 
delo in poučevanje v ustanovi, mešana oblika vzgojno-izobraževalnega dela in poučevanja 
(del v ustanovi, del na daljavo) ter vzgojno-izobraževalno delo in poučevanje na daljavo.  
 
Irska je prvič zaprla šole in vrtce 12. 3. 2020. V juniju so se začeli odpirati predšolske ustanove 
in izobraževalne ustanove za odrasle; osnovne in srednje šole pa šele z novim šolskim letom 
konec avgusta. Pouk je potekal normalno do božičnih praznikov (22. 12. 2020), ko so se šole 
zaprle. Izjeme veljajo za maturante in šole za otroke s posebnimi potrebami, vsi ostali pa se 
šolajo na daljavo. Predvideno je, da se šole začnejo postopoma odpirati med 1. marcem 2021 
(prvi in drugi razred OŠ in maturanti) in 12. aprilom (srednješolci). Vrtci se bodo odprli 8. oz. 
29. marca 2021.  
 
V Italiji so bile vse šole in univerze prisiljene svoja vrata zapreti 4. marca (prva primera okužb 
s koronavirusom so odkrili zadnji dan januarja 2020), 9. marca je bil virus potrjen že v vseh 20 
deželah. Ker večina šol ni bila pripravljena na tako hiter prehod na učenje na daljavo, to ni bilo 
aktivirano hkrati in enakovredno po vsej državi. 
Med poletnimi počitnicami je vlada objavila obširna priporočila, smernice in predpise, 
povezane s preprečevanjem širjenja koronavirusa znotraj izobraževalnega sistema. Kljub temu 
so se konec oktobra 2020 zaradi vnovičnega širjenja koronavirusa odločili, da vrtci in osnovne 
šole ostanejo odprti, večji del višjih srednjih šol in fakultet pa preide na izobraževanje na 
daljavo. Italijanska vlada je v začetku novembra objavila nov mehanizem — tristopenjski okvir 
(rdeča, oranžna in rumena cona), ki je dežele razdelil glede na epidemiološko situacijo v vsaki 
od njih. Po tem modelu so morale v rdeče obarvanih deželah tudi nižje srednje šole izvajati 
pouk na daljavo.  
Sredi januarja 2021 so se po skoraj treh mesecih zaprtja višje srednje šole najprej odprle v 
Toskani in Piemontu, nato še v štirih drugih deželah. V Lombardiji so s poukom začeli vsi dijaki 
srednjih šol, v Markeu, Liguriji in Umbriji pa se je v klopi vrnil le del dijakov. V drugih deželah, 
kot so Benečija, Apulija, Emilija-Romanja in Sardinija, se je učenje na daljavo nadaljevalo do 
konca januarja 2021.  
S 1. februarjem ni bilo v Italiji več nobene dežele, ki bi sodila v rdečo cono. V drugi polovici 
februarja jih je bilo že 12 v rumeni.  Po celotni Italiji so bile srednje šole znova odprte (razen v 
rdečem pasu) s 50 do 75 odstotno prisotnostjo (deloma šolanje na daljavo). Vsaka dežela 
lahko še naprej sama sprejema bolj omejevalne ukrepe.  
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V Nemčiji so v vseh deželah šole zaprli 16. marca 2020. Odločitev o ponovnem odprtju šol je 
v pristojnosti posameznih zveznih dežel, pri čemer lahko upoštevajo svoje značilnosti. Najprej 
so se vrnili učenci, ki opravljajo maturo in druge zaključne izpite. Postopna vrnitev je potekala  
od konca aprila do sredine maja. Osnovne šole so se odpirale šele v juniju. Tudi vrtci so se 
ponovno odprli še pred šolskimi počitnicami – večinoma med majem in julijem, a z omejenimi 
zmogljivostmi. Kljub delnemu zaprtju javnega življenja konec oktobra 2020, so šole in vrtci 
nemoteno delovali do 14. 12. 2020, potem so jih  zaprli. Postopno odpiranje se je začelo po 
22. 2. 2021 in je po deželah potekalo različno hitro. V začetku marca so osnovne šole v skoraj 
vseh zveznih deželah že odprte, samo v Hamburgu se bodo odprle šele v sredini marca. 
Povsod delajo po načelu izmeničnega pouka. Kmalu naj bi odprli tudi srednje šole. To je že 
uspelo deželi Saški-Anhalt in deloma Turingiji. 
 
V začetku marca 2020 so tudi na Poljskem poročali o prvih primerih bolezni COVID-19. 
Minister za šolstvo je 11. marca 2020 izdal uredbo o začasni prekinitvi delovanja 
izobraževalnih zavodov, ki je veljala od 12. do 25. marca 2020. V tem obdobju so bili vrtci in 
šole zaprti, izvajale se niso nobene didaktične ali izobraževalne dejavnosti. 
Po novi uredbi, ki jo je minister za šolstvo izdal 20. marca 2020, bi se lahko od 25. marca do 
24. maja izobraževanje izvajalo na daljavo. Preverjanja ob koncu osnovne šole so bila 
prestavljena ali odpovedana. 
Učiteljem je bilo svetovano, naj prilagodijo učne načrte poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja tako, da bi pouk, ki ga ni mogoče izvajati z učenjem na daljavo, prestavili na 
prihodnje leto. Izvajanje vajeništva je bilo omogočeno do konca šolskega leta, med počitnicami 
ali med poukom v naslednjem šolskem letu. 
Ker se je število odkritih primerov okužb s COVID-19 oktobra 2020 spet drastično povečalo, 
so bili po poletnih počitnicah na šolanje na daljavo znova najprej napoteni dijaki srednjih šol 
(19. oktober 2020), nato pa še višji razredi osnovnih šol (26. oktober 2020). Naslednji mesec 
pa so bili na šolanje od doma napoteni tudi učenci prvih treh razredov osnovne šole — otroci, 
stari od 6 do 10 let. Konec novembra je vlada napovedala, da bodo vse šole zaprte vsaj do 18. 
januarja 2021. Medtem se je stopnja okužbe s koronavirusom in umrljivosti znatno znižala, 
zato so se 18. januarja šole za prvo triado znova odprle. 
V februarju 2021 se sicer še naprej nadaljuje praksa učenja na daljavo za višje razrede (4.-8.) 
osnovnih šol in srednje šole. Otroci od 1. do 3. razreda osnovne šole nadaljujejo šolanje v 
šolah. Vrtci in jasli ostajajo odprti. 
 
Osnovne in srednje šole na Portugalskem so v prvem valu epidemije prenehale z rednim 
delom 16. marca. Pouk v osnovnih in srednjih šolah je potekal na daljavo do 18. maja, ko so 
se šole delno odprle za zadnja dva letnika srednjih šol. Šolsko leto 2020/2021 se je na 
Portugalskem začelo 14. septembra. Do 21. januarja 2021 je delo v šolah potekalo v učilnicah. 
22. januarja 2021 pa so šole morale prekiniti vse učne dejavnosti za 15 dni, od 8. februarja pa 
poteka šolanje na daljavo.  
 
Izredne razmere, povezane z epidemijo COVID-19, so bile na Slovaškem prvič razglašene 
11. marca 2020. Od 1. oktobra 2020 je bilo ponovno uvedeno izredno stanje, ki je bilo 29. 
decembra podaljšano za dodatnih 40 dni in nato 8. februarja še za dodatnih 40. Po razglasitvi 
izrednih razmer so se zaprle vse šole in šolske ustanove, pravila o karanteni in socialni distanci 
pa so bila 16. marca uveljavljena po vsej državi.  
Vsa pravila, ki so bila uvedena z namenom zajezitve širjenja koronavirusa (socialna distanca 
ipd.), so praviloma veljala za vse regije Slovaške, edina izjema so bile šole, ki so se odzivale 
glede na trenutno epidemiološko situacijo v regiji. V primeru poslabšane epidemiološke slike 
pa so tudi ukrepi, povezani z zaprtjem šol, veljali za celotno Slovaško. 
Na Slovaškem so februarja 2021 uvedli »regijski semafor«, v skladu s katerim se sedaj odloča 
glede ukrepov v posameznem delu države. Praviloma velja, da so šole lahko odprte (razen v 
črnih regijah), če tako odloči pristojni regionalni organ za javno zdravje. 
Trenutno so lahko odprti vrtci, šole s prilagojenim programom in osnovne šole od 1. do 4. 
razreda (ponovno odprti od 8. februarja). Pouk je dovoljen tudi za zaključne razrede srednjih 
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šol. Poleg tega je mogoč individualni pouk v umetniških gimnazijah, odprte so lahko tudi 
srednje zdravstvene šole in njihovi dijaški domovi (en dijak na sobo). 
Udeležba pri pouku je pogojena z negativnim testom na koronavirus. Medtem ko mlajšim 
otrokom, ki hodijo v vrtce in v 1. do 4. razred osnovne šole, ni treba opravljati testa, je negativni 
rezultat testa, ki ni starejši od sedmih dni, zahtevan od enega od staršev. 
Srednješolci morajo prav tako imeti opravljen test, ki ni starejši od sedmih dni. Enako velja za 
šolsko osebje. Otroci, ki jih starši ne želijo poslati v šolo, se lahko še naprej šolajo na daljavo. 
 
Švedska je za spopadanje z epidemijo bolezni COVID-19 oblikovala edinstveno politiko tudi 
na področju vzgoje in izobraževanja. Šole za otroke, stare od 7 do 15 let, so ostale ves čas 
epidemije odprte. Prav tako vrtci. Višje srednje šole (upper secondary school) pa so prešle na 
šolanje na daljavo v drugem tednu decembra in bodo predvidoma delovale na ta način do 1. 
aprila 2021. Zakon, sprejet marca 2020, sicer odgovornim omogoča, da v primeru poslabšanja 
razmer začasno zaprejo vrtce, šole in druge izobraževalne dejavnosti oz. preidejo na šolanje 
na daljavo. S tem so odločevalci dobili mehanizem, da lahko pod določenimi pogoji začasno 
zaprejo vrtec ali šolo (na primer, če veliko učiteljev zaradi bolezni ne bi moglo poučevati ali če 
bi se COVID-19 lokalno zelo razširil).   
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