
JUTRANJE VARSTVO (JV) 
NEKAJ SPLOŠNIH INFORMACIJ 

 
 

JUTRANJE VARSTVO ali krajše JV je del razširjenega programa osnovne šole. Namenjeno je 
učencem 1. razreda, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Vključitev je prostovoljna. 
 
V jutranje varstvo so vključeni tudi učenci od 2. do 4. razreda, ki  še niso dovolj samostojni, da bi 
prišli pravočasno v šolo k pouku. 
 
Starši svojega otroka prijavijo v jutranje varstvo na posebnem obrazcu v mesecu maju ali juniju. V 
prijavi opredelijo čas prihajanja njihovega otroka v jutranje varstvo. 
 
TRAJANJE JUTRANJEGA VARSTVA (JV): od 6.15 do 8.15. 
 
 
POTEK PRIHODA UČENCEV IN PROSTOR:  

 Ob 6.15 se odprejo vrata na glavnem vhodu.  

 Do 7.15 prihajajo učenci v JV skozi glavni vhod (vhod v šolo skozi vrata iz strani blokov). 
Prvošolčke do graderobnih omar pospremijo starši (medsebojna razdalja, maske), učenci od 
2. do 4. razreda vstopajo sami.  

 Pred garderobnimi omaricami v avli pred odrom jih sprejme učiteljica JV, ki pospremi 
vsakega učenca do matične učilnice.  

 Vrata vseh učilnic so odprta in učiteljica ves čas kroži iz razreda v razred. 

 Ob 7.15 se odprejo vsa zunanja vrata učilnic (vhod v učilnice iz strani igral), tako, da učenci  
od 7.15 do 8.15 vstopajo v JV direktno v matično učilnico kjer počakajo na zajtrk in pouk. 

 Vsak učenec je v JV v matični učilnici – v svojem mehurčku. 
 
ELEMENTI JUTRANJEGA VARSTVA 

 Sprejemanje učencev, 

 zajtrk, 

 načrtovane usmerjene dejavnosti, 

 umirjene spontane dejavnosti in igre po lastni izbiri učencev, 

 priprava na pouk. 
 
 
SPREJEM UČENCEV 
Pred pričetkom JV pripravimo učilnice (prezračimo, pripravimo igralna in didaktična sredstva - 
odvisno od dejavnosti).  
Ob prihodu učencev se pozdravimo in poklepetamo.  
 
 
ZAJTRK   
Zajtrk za prijavljene učence na prehrano v JV je ob 7.20 in je na razpolago do 8.00. Učenci se pred 
zajtrkom pripravijo (obrišejo - razkužijo mizo, umijejo roke, si pripravijo prtiček), po zajtrku pa za 
seboj počistijo in razkužijo mizo, kjer so zajtrkovali. 



NAČRTOVANE USMERJENE DEJAVNOSTI 
V času usmerjene dejavnosti se izvajajo dejavnosti, ki so planirane in se jih učenec udeleži glede na 
želje, potrebe in interese. Zajemajo vsa vzgojna in učna področja.  
 
 
 
UMIRJENE SPONTANE DEJAVNOSTI IN IGRE PO LASTNI IZBIRI 
Učenci imajo ves čas JV na razpolago igre, igrače in didaktična sredstva, ki so na dosegu njihovih 
rok. Vzamejo si jih po želji.  
Te dejavnosti potekajo vzporedno z načrtovanimi usmerjenimi dejavnostmi. 
 
Vsebine: 

 počitek, 
 sproščen pogovor, 
 poslušanje glasbe za pomirjanje, 
 gledanje risank,  
 branje in poslušanje pravljic, 
 prebiranje knjig, ki si jih sposodimo v knjižnici, 
 risanje, barvanje, striženje, 
 igranje z igračami po kotičkih, 
 gibalne igre v telovadnici, 
 igranje s kockami ter različne družabne igre. 

 
 
PRIPRAVA NA POUK 
Učenci lahko v JV dokončajo kakšno domače ali šolsko delo, ki ga niso dokončali prejšnji dan. Ob 
8.10 pospravijo učilnico, kjer se izvaja JV.  
Ob 8.10 vstopijo v razred vsi ostali učenci. 
 
 
DEJAVNOSTI, KI BODO POTEKALE V ČASU JUTRANJEGA VARSTVA SKOZI CELO ŠOLSKO LETO 

 likovno, glasbeno ustvarjanje, 

 spoznavanje in upoštevanje BONTONA, 

 druženje učencev, 

 nudenje medsebojne pomoči, 

 skrb za igralna sredstva, 

 ločeno zbiranje odpadkov. 

 
Učiteljice v jutranjem varstvu 

 

 
 
 
Pripravila: Tatjana Murovec 


