
 
 

DOPOLNITEV HIŠNEGA REDA – posodobljen 29. 12. 2020  

 

1) DELEŽNIKI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

Organizacija dela v obdobju, ko se v državi spopadamo z epidemijo covid-19, zajema vse 

deležnike vzgojno-izobraževalnega (v nadaljevanju VIZ) procesa: učence, učitelje, druge 

strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (npr. 

dobavitelji). 

 

2) OBVEŠČANJE DELEŽNIKOV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

Učence, starše in zaposlene se pred vrnitvijo učencev v šolo seznani z uvedenimi 

preventivnimi ukrepi za izvedbo pouka po modelu B. Obveščanje poteka preko spletne 

strani šole, oglasnih desk, e-pošte. 

Pri vhodu šole so izobešena jasna slikovna in pisna navodila. 

Poudarek je na kontinuiranem ustnem in pisnem informiranju ter slikovnem ozaveščanju 

otrok, staršev in zaposlenih, ki je v skladu z epidemiološko situacijo. 

 

V skladu s Higienskimi priporočili za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja 

SARS-CoV2, (v nadaljevanju Priporočili NIJZ) šola seznani starše s posodobljenim 

dokumentom DOPOLNITEV HIŠNEGA REDA z dnem 29. 12. 2020 po elektronski pošti in 

na spletni strani šole. 

 

3) ZDRAVSTVENO STANJE DELEŽNIKOV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

PROCESA 

 

Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole se v skladu s priporočili NIJZ 

udeležujejo le zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. V primeru okužbe s COVID 

19, si natančneje preberite PROTOKOL OBVEŠČANJA IN RAVNANJA V PRIMERU 

SEZNANITVE Z OKUŽBO COVID 19 V ŠOLI, ki je priloga DOPOLNITVE HIŠNEGA REDA. 
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4) PREVENTIVNI HIGIENSKI UKREPI 

Splošni preventivni higienski ukrepi 

Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo 

oziroma razkuževanje rok (v prvem VIO prednostno svetujemo umivanje rok), uporaba 

brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja.  

Zaprte prostore je treba redno in učinkovito prezračiti večkrat dnevno.  

Vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo. 

Na vidnih mestih je izobešen slikovni material, ki podpira preventivne higienske ukrepe. 

Zaposleni in starši naj tudi v zasebnem življenju upoštevajo priporočila NIJZ, ki za čas 

trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine.  

 

Nošenje zaščitnih mask 

Učenke in učenci uporabljajo zaščitne maske vseskozi v skupnih prostorih šole. Nositi 

jo morajo tudi na zunanjih površinah šole. V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega 

razreda, za učence ni potrebna uporaba mask.  

Zaposleni, starši in zunanji obiskovalci nosijo maske vseskozi v vseh prostorih šole. 

 

Razkuževalne postaje 

- vhod za učence, 

- vhod za zaposlene, 

- vhodi posameznih boksov, 

- telovadnica 

- jedilnica 

- pri kopirnem stroju. 

 

Zračenje in razkuževanje prostorov 

Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je 

potrebno v času uporabe redno zračiti, vsaj vsako šolsko uro. Učenkam, učencem in 

zaposlenim priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila.  

 

 

 

 



Izmenjava pripomočkov 

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne 

izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to 

naredi učitelj/-ica. 

Nošenje pripomočkov nepotrebnih za šolsko delo (npr. igrače) ni dovoljeno. 

 

Uporaba sanitarij 

Razredničarke določijo katere sanitarije bodo uporabljali učenci (najbližje njihovi 

matični učilnici). V sanitarije vstopajo posamično. 

Priporočamo, da tudi zaposleni uporabljajo sanitarije, ki so najbližje njihovemu 

delovnemu mestu (učilnica, kabinet, pisarna). 

  

Kršitve preventivnih higienskih ukrepov 

Če učitelj ugotovi, da posamezni učenec higienskih ukrepov ne izvaja v celoti, učenca opomni. 

Informacijo o kršitvi učenca prenese razredniku, ki se z učenci oddelka na razredni uri o 

pomembnosti spoštovanja varnostnih ukrepov (nošenje maske izven matične učilnice, 

ohranjanje varne razdalje, brez dotikanja, redno umivanje rok, ...) ponovno pogovori. Če 

učenec še vedno ne upošteva preventivnih higienskih ukrepov, o tem obvesti starše in ravna 

v skladu z vzgojnim načrtom šole. 

 

5) PRIHOD V ŠOLO IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 

Šola učencem in njihovim staršem priporoča, da učenci (če je le mogoče) v šolo hodijo peš 

oz. za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbijo starši. Individualni prevoz 

s strani staršev naj poteka brez združevanja otrok različnih gospodinjstev. 

Učenci, ki v šolo prihajajo z avtobusnim prevozom, morajo pri prevozu spoštovati Higienska  

priporočila, kot jih naroča in izvaja prevoznik. Če zaradi preventivnih ukrepov javni 

prevoz še ne bo obratoval, morajo za prevoz otrok v šolo poskrbeti starši sami. Šolski 

prevozi se izvajajo na način, da so potniki v kombiju/avtobusu na sedežih v 

cikcak razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok. 

 

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Starši samo izjemoma 

spremljajo otroke po predhodnem dogovoru z učiteljem in z ustrezno uporabo zaščitne maske. 

Druge osebe vstopajo v šolo izključno po predhodni najavi.  



Učenci v šolski objekt vstopajo posamično in pri tem ohranjajo vsaj 1,5 m medosebno 

razdaljo. Zaščitne maske uporabljajo ves čas v skupnih prostorih šole. Učenci se na 

vhodu ne zadržujejo, ampak odidejo do svoje garderobe. Na vhodnih točkah je nameščeno 

razkužilo za roke, kjer si obvezno razkužijo roke. 

Zaposleni  naj pri svojem delu dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe 

(razkuževanje rok in prostora, nošenje mask vseskozi, medosebna varnostna razdalja, 

zračenje prostorov najmanj enkrat v eni šolski uri). Zaradi možnosti prenosa okužbe 

naj opustijo neformalna druženja (npr. v zbornici, hodnikih, kabinetih, pri malici,..). Pri 

dejavnostih izven oddelka, npr. na sprehodih ali igrišču šole, učiteljice in učitelji nosijo 

maske in se ne družijo med seboj. Vse pogovore naj opravijo po videokonferenci oz. 

po telefonu.  

 

Zunanji obiskovalci 

V šolo smejo vstopati samo zdrave osebe in ob tem naj dosledno upoštevajo preventivne 

zdravstvene ukrepe: obvezna uporaba mask v prostorih šole in na zunanjih površinah 

šole, razkuževanje rok ob vstopu v šolo, zagotavljanje varnostne razdalje. 

Evidenco zunanjih obiskovalcev se vodi v tajništvu, evidenco staršev, ki so vstopili v šolo, pa se 

vodi v zbornici. Starša v evidenco vpiše učitelj, kateremu je starš otroka oddal ali ga od njega 

prevzel, ob zaključku pouka. 

 

6) IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. 

 

Jutranje varstvo 

Jutranje varstvo je organizirano od 6.45 do 7.45 in je namenjeno učencem od 1. do 

4. razreda in od I. do III. stopnje ter učencem vozačem iz oddaljenih krajev, ki 

pred poukom potrebujejo varstvo. Ostali učenci se bodo lahko vključili v jutranje 

varstvo glede na možnosti in po predhodnem dogovoru s starši. 

Učence in starše se pozove, da otrok, v kolikor ni v JUV, v šolo ne prihaja pred 7.30. 

Starši, ki pripeljejo učenca, ga pospremijo do glavnega vhoda, kjer ga prevzame 

dežurni učitelj oz. varuh in ga odpelje oz. usmeri do razreda. V copate se preobujejo v 

prostoru, ki je namenjen za garderobo: pred učilnico, v garderobi, pred omarico. 



Jutranje varstvo se izvaja le znotraj matičnega oddelka. Učenke in učenci iz različnih 

oddelkov se naj ne bi združevali. Učencem se določi stalen prostor in delavec šole. Če 

to ni izvedljivo, mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena 

zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra, 

da s tem preprečujemo kapljični prenos okužbe) ter določen način prihajanja in 

odhajanja učencev iz učilnice.  

 

Podaljšano bivanje in odhod iz šole 

Podaljšano bivanje se izvaja le znotraj matičnega oddelka. Učenke in učenci iz različnih 

oddelkov se naj ne bi združevali. Učencem se določi stalen prostor. Če to ni izvedljivo, 

mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna 

medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra in sede najmanj 1,5 metra, da s tem 

preprečujemo kapljični prenos okužbe) ter določen način prihajanja in odhajanja 

učencev iz učilnice.  

Učenci se v čevlje preobujejo pred razredom in čim prej zapustijo šolo brez nepotrebnega 

zadrževanja na hodnikih ter ob tem upoštevajo medosebno distanco in higienska priporočila 

NIJZ. 

Starši, ki bodo prišli po otroka, se v čimvečji meri poskušajo držati dogovorjene ure 

odhoda. Pri vhodnih vratih bo čakal dežurni učitelji oz. varuh, ki bodo ob dogovorjeni 

uri pripeljal vašega otroka.  

 

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v šoli 

Izvajanje pouka poteka po urniku v matičnih učilnicah ali na prostem. Pouk se lahko 

izvaja tudi v specialnih učilnicah, ki so pred prihodom nove skupine učencev očiščene 

in razkužene.  

Učenke in učenci iz različnih oddelkov ali učnih skupin se ne združujejo. Z vzdrževanjem 

stalne skupine učenk/učencev v mehurčku zmanjšujemo število stikov in preprečujemo 

širjenje okužbe.  

Držijo se stalnega sedežnega reda, ki ga pripravi učitelj.  V učilnici naj sedijo na razdalji 

vsaj 1,5 m, da s tem preprečujemo kapljični prenos okužbe.  

Učitelj pred malico in po zaključku pouka razkuži mize učencev in kljuke. 

V vsaki učilnici je umivalnik za roke in tekoče milo ter papirnate brisače, koš za 

odpadke, brez pokrova (ni nožnega odpiranja pokrova), plakat s splošnimi higienskimi 

ukrepi. 



V času zbiranja učencev pred poukom in med odmori so vrata učilnice odprta (čim manj 

dotikov kljuke). Učenci se med odmori zadržujejo v učilnicah. 

 

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo 

Otroci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih 

šole, strokovni delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo 

z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna 

gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostali otroci. Poleg 

tega s temi otroki strokovni delavci tedensko izvedejo tudi več govorilnih ur na 

daljavo, kjer jim lahko poleg motiviranja za šolsko delo podajo še razlago učne snovi 

in odgovorijo tudi na morebitna vprašanja. Če bo oddelek v karanteni, šola zanj izvaja 

vzgojno-izobraževalno delo na daljavo. 

Odsotnost otroka morajo starši sporočiti v tajništvo šole po telefonu ali predhodno 

razredniku po telefonu oz. elektronski pošti.  

 

Šport, Gibanje in športna vzgoja 

Pouk lahko poteka v telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov.  

Učenci se v športno opremo preoblečejo v matični učilnici ali najbližjih sanitarijah. Pred 

vstopom v telovadnico si razkužijo roke, v telovadnico vstopajo posamično. 

Priporočljivo je, da se čim več ur ŠPO in GŠV izvede zunaj.  

 

Računalništvo 

Pouk se v računalniški učilnici ne izvaja, ker zaradi njene velikosti ne moremo zagotoviti 

ustrezne razdalje med učenci.  

 

Likovna umetnost in vzgoja, glasbena umetnost in vzgoja, tehnika in 

tehnologija, gospodinjstvo, delovna vzgoja 

Glasbena umetnost in vzgoja se izvaja v matičnih učilnicah.  

Ostali predmeti se lahko izvajajo v specializiranih učilnicah. Učitelj pred menjavo 

skupine učencev razkuži mize in kljuke ter prezrači prostor. 

Ob koncu dneva čistilka razkuži prostor in pripomočke s parnim razkuževalcem. 

 

 



Izbirne vsebine in izbirni predmeti 

Izbirne vsebine in izbirni predmeti se na šoli izvajajo v specializiranih učilnicah in 

telovadnici, razen v računalniški učilnici, pri čemer se ne smejo združevati učenci iz 

različnih oddelkov. Na določen dan bo cel razred prevzel učitelj in izvajal en izbirni 

predmet oz. izbirno vsebino. Nosilci se bodo tedensko menjali. Ob tem je treba izvajati 

higienske ukrepe (umivanje rok). Učitelj pred vstopom skupine učencev razkuži mize 

in kljuke ter prezrači prostor, v naprej pripravi sedežni red, pri izvajanju zagotavlja 

fizično distanco.  

Ob koncu dneva čistilka razkuži prostor in pripomočke s parnim razkuževalcem. 

  

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti se ne izvajajo, ker se ne smejo združevati učenci različnih 

oddelkov. Izjema so sistemizirane interesne dejavnosti, kjer je treba upoštevati 

nezdruževanje skupin (le učenci iz istega oddelka).  

Ob tem je treba izvajati higienske ukrepe (umivanje rok). Učitelj pred vstopom skupine 

učencev razkuži mize in kljuke ter prezrači prostor, v naprej pripravi sedežni red, pri 

izvajanju zagotavlja fizično distanco.  

Ob koncu dneva čistilka razkuži prostor in pripomočke s parnim razkuževalcem. 

 

Druge oblike pomoči 

Dopolnilni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne 

pomoči se izvajajo. 

Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, 

izvajajo tudi mobilne učiteljice in učitelji za dodatno strokovno pomoč, vendar ob 

doslednem izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov.  

V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki 

niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci. 

Sodelovanje z Zavodom za šport lahko poteka, ker se izvajalka vključuje v vzgojno-

izobraževalni program. 

 

Senzorna soba 

Senzorna soba se ne uporablja.  

 



Zunanje učilnice in pripomočki za igro na prostem 

Zunanje učilnice in pripomočki za igro na prostem se uporabljajo v skladu s Higienskimi 

priporočili NIJZ. 

 

Dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi, tabori, plavalni tečaji 

Ekskurzije, šole v naravi, tabori in plavalni tečaji se do nadaljnjega ne izvajajo. 

Dnevi dejavnosti se izvedejo na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z 

upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil.  

 

Projekti 

Šola svoje razvojne aktivnosti in druge dejavnosti v zvezi z vključevanjem v različne 

projekte lahko izvaja oz. nadaljuje enako kot pred epidemijo covid-19. Pri tem pa 

upošteva higienska in splošna priporočila.  

 

Praksa študentov 

Praksa študentov se trenutno ne izvaja.  

 

Preventivne delavnice 

Preventivne delavnice se na šoli izvajajo, pri čemer je potrebno upoštevati 

nezdruževanje različnih oddelkov, le znotraj oddelka.   

 

7) MALICA IN KOSILO 

 

Malica 

Učenci malicajo v razredih, v katerih se izvaja pouk oddelka. Malico dostavijo pred 

razred in po malici odnesejo: varuhi (PPVI), kuharica oz. drugi učitelj (NIS nižji), 

svetovalna delavka (NIS višji). Učitelj oz. varuh… pred malico razkuži mize. Učenci si 

pred malico umijejo roke. Ob tem upoštevajo varnostno razdaljo.  

 

Kosilo 

Kosilo poteka v jedilnici po urniku, kjer se upošteva število učencev:  

11.30  - učenci PPVI (v jedilnici, v učilnici) 

12.00 – učenci 1. do 4.r 



12.30 – učenci 5. in 6.r 

12.55 – učenci 7. – 9.r 

Učenci si pred kosilom umijejo roke. Upoštevajo talne označbe glede razdalje med 

učenci.  

V učilnici in jedilnici učenke in učenci upoštevajo sedežni red in sedijo na razdalji vsaj 

1,5 m, da s tem preprečujemo kapljični prenos okužbe. Za eno mizo sedita dva 

učenca, vedno za isto mizo. Stoli v jedilnici so postavljeni na ustrezni razdalji. Učenci 

uporabljajo le označene stole, ki jih ne premikajo ali prestavljajo. 

Učencem od 1. do 4. razreda in učencem PPVI kosilo deli učitelj oz. varuh, ki tudi 

pospravi. Učenci  od 5. do 9. razreda gredo sami po kosilu in vračajo pladnje, ob tem 

upoštevajo talne označbe pri pultu. Po predhodnem dogovoru nekateri oddelki PPVI 

kosijo v razredu. 

Jedilnica se za vsako skupino razkuži. 

 

8) ŠOLSKA KNJIŽNICA 

V knjižnico vstopajo le učitelji in učiteljice ob upoštevanju higienskih ukrepov za 

preprečevanje širjenja virusa. 

Izposojeno gradivo se odlaga na vnaprej določeno mesto po navodilih knjižničarke. 

Knjižničarka izbrano ali vrnjeno gradivo pred ponovno uporabo razkuži. 

 

9) KOMUNIKACIJA MED DELEŽNIKI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek 

računalniške oziroma prek videopovezav ob predhodnem dogovoru. Le izjemoma lahko 

govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.  

Organi šole (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, 

svet šole…) svoje delo praviloma opravljajo na daljavo. Sestajanje v živo je do 

nadaljnjega odsvetovano.  

V primeru, da imajo starši nujna obvestila za razrednike, jih napišejo v beležko ali  po 

eletronski pošti. 

 

Priloge: 

- Protokol izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v razmerah povezanih s covid-

19  


