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Ta dodatek k hišnemu redu je bil obravnavan in usklajen z delavci šole in velja od 1. 9. 

2021 do preklica.   

  

Pričetek pouka za učence 1. – 9. razreda: ob 7.30 za vse oddelke 

Trajanje pouka: po rednem urniku v e-Asistentu, ki je dostopen na šolski spletni strani 

(mogoče so sprotne spremembe urnika zaradi karanten in trenutnih epidemioloških 

razmer)  

Šola v času izvajanja pouka po modelu B zagotavlja:  

• jutranje varstvo za prijavljene učence 1. razredov, ki se izvaja v matičnih 

skupinah v času med 6.00 in 7.15;  

• malico za vse učence ob 9.05;  

• kosilo za učence, ki so na kosilo prijavljeni, po prilagojenem urniku;  

• varstvo v oddelku podaljšanega bivanja za prijavljene učence 1. – 5. razreda;  

• izvajanje neobveznega izbirnega predmeta angleščine v 1. razredu;  

• izvajanje neobveznih in obveznih izbirnih predmetov; 

• dnevi dejavnosti, kjer se zagotavlja ločenost skupin učencev; 

• šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji; 

• izvajanje interesnih dejavnosti, ki se lahko izvajajo znotraj matične skupine.  

   

UVODNE INFORMACIJE  

V skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in 

izobraževanju ter visokem šolstvu morajo osebe, ki opravljajo delo v osnovni šoli, za 

opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, 

kar dokazujejo z dokazili. Omenjeni pogoj morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe 

(starši, zunanji izvajalci), ki prihajajo v prostore šole. Izjema so starši v skladu s trenutno 

veljavnim dopolnjenim Odlokom (O D L O K o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih 

pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu). 

 

V šolo smejo le povsem zdravi učenci in delavci šole, ki v šolo obvezno pridejo z 

masko. Če bi kdorkoli začel kazati znake bolezni, mora ostati doma in o tem obvestiti 

šolo. To navodilo velja za otroke, starše in delavce šole.   

Bolne osebe ali osebe, ki jim je bila odrejena karantena oz. izolacija, ne smejo vstopiti 

v prostore šole.  
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V kolikor bi v času pouka pri otroku ali odrasli osebi zaznali slabo počutje ali druge 

bolezenske znake, bo le-ta napoten/a v izolirno sobo - kabinet športa pri glavnem 

vhodu šole. Šola bo obvestila starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po 

odhodu se prostor razkuži. 

V primeru obolelosti z virusom Covid-19 morajo starši ali delavci šole o tem 

nemudoma obvestiti šolo.   

Šola bo v času pouka zagotavljala malico za vse učence in kosilo za tiste, ki bodo nanj 

prijavljeni.   

Pouk se bo izvajal v skladu z organizacijskimi zmožnostmi šole in ob upoštevanju 

navodil MIZŠ ter NIJZ. Šola si zaradi izrednih okoliščin, v katerih je potrebno izvajati 

pouk v živo ob poostrenih varnostnih ukrepih, pridržuje pravico do sprotnih sprememb 

pri poteku in organizaciji dela, o kateri boste starši in učenci pravočasno obveščeni. Pri 

vseh organizacijskih spremembah in prilagajanju urnika bo šola izhajala iz največje 

koristi oz. varnosti otroka in bo upoštevala napotke ustreznih služb, upoštevajoč 

trenutne razmere in možnosti šole.   

   

ZAGOTAVLJANJE OSEBNE HIGIENE   

Vsak posameznik je odgovoren za zagotavljanje osebne higiene, na kar bodo 

otroke ves čas opozarjali tudi delavci šole.   

Šola ima v vseh učilnicah in straniščih delujoče milnike in umivalnike ter podajalnike 

papirnatih brisač, razkužila za roke in brisanje površin. Sprotna in redna higiena rok je 

nujna za preprečevanje prenašanja okužb. Učenci naj imajo pri sebi papirnate robčke, 

ki jih uporabljajo v primeru kašljanja in kihanja.  

Ob prihodu v šolo je obvezna uporaba zaščitne maske (v skladu z odlokom),  

možna je uporaba razkužila za razkuževanje rok.   

V šolo naj učenci prinašajo le nujne šolske potrebščine in nimajo drugih predmetov, 

igrač in nepotrebnih kosov oblačil ter odvečne športne opreme, ki bi lahko prišli v stik 

s tujimi osebami oz. predmeti in bi tako postali vir morebitnega prenosa virusa.  

  

PRIHOD V ŠOLO  

Jutranje varstvo  

Jutranje varstvo bo organizirano zgolj za učence 1. razredov v času med 6.00 in 7.15. 

Starši so potrebe po jutranjem varstvu ustrezno časovno opredelili razrednikom ali 

preko e-Asistenta. Jutranje varstvo za prijavljene učence 1. razreda se bo izvajalo v 

matični učilnici učencev 1. razreda. Za vstop v šolo učenci uporabljajo stranski vhod za 

veliko telovadnico pri požarnih stopnicah. V primeru slabega vremena vstopajo skozi 

glavni vhod šole z upoštevanjem 1,5 m medsebojne razdalje. Svojo garderobo bodo 

odložili v garderobi ob matični učilnici.   
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1. razred  

V kolikor prvošolec ni vključen v organizirano jutranje varstvo, je za prihod v šolo 

predviden čas med 7.00 in 7.15.  Učenci 1. razredov vstopajo v šolo skozi stranski vhod 

za veliko telovadnico, pri čemer upoštevajo svetovano medsebojno razdaljo, ki znaša 

1,5 metra. V primeru slabega vremena vstopajo skozi glavni vhod šole z upoštevanjem 

medsebojne razdalje. 

V času prihoda in vstopa v šolsko zgradbo odsvetujemo druženje in zbiranje v 

skupinah. Učenci 1. razredov v prostore šole vstopajo skozi stranski vhod, ki bo odprt 

in pri katerih bo dežural delavec šole.  

Ob vstopu v zgradbo si učenec na klopci ob matični učilnici ob prisotnosti delavca šole 

sezuje in odloži garderobo ter odide v razred. Ob vstopu v učilnico si učenec umije 

roke z vodo in milom.   

  

2. in 9. razred 

Prihod v šolo je praviloma med 7.00 in 7.15. Izjema so le tisti učenci, ki imajo preduro 

(v tem primeru je prihod v šolo ob 6.45). Prihod v šolo naj bo pravočasen, da se 

izognemo nepotrebnemu čakanju in gneči, a največ 10 minut pred pričetkom učne ure. 

V primeru, da bi učenci (s starši) prišli v šolo predčasno, predlagamo, da počakajo pred 

vhodom v šolo, pri čemer upoštevajo varnostno razdaljo in se ne zbirajo v skupinah. 

 Pred vstopom v šolo si razkužijo roke (učenci I. triade si ob vstopu v učilnico umijejo 

roke z milom in vodo), se pri svoji garderobi preobujejo, se ne zadržujejo v njej, temveč 

takoj vstopijo v matično učilnico oddelka. Učenci pri gibanju vzdržujejo priporočeno 

razdaljo od drugih oseb.   

  

RAVNANJE NA HODNIKIH IN SKUPNIH PROSTORIH ŠOLE  

Učenci se v skupnih prostorih in hodnikih premikajo posamično in ne v paru/skupini. 

V skupnih prostorih in na hodnikih obvezno nosijo maske. V razredih oz. v okviru 

matičnega oddelka učencem od 1. do vključno 5. razreda zaščitnih mask ni potrebno 

nositi. V času prihoda v šolo si roke razkužijo (v I. triletju prednostno svetujemo 

umivanje rok), v šoli pa dosledno skrbijo za higieno rok z rednim umivanjem z vodo in 

milom.   

Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran. V času odmorov in prostih ur učenci 

ostajajo v učilnicah, se ne zadržujejo na hodnikih. Pouk v šoli poteka po urniku v 

matičnih učilnicah ali na prostem. V času pouka učenci po nepotrebnem ne bodo 

zapuščali razredov, kar velja tudi za čas odmorov. Izjema so le pouk športa, pouk v 

specializiranih učilnicah, OPB, obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih 

predmetov ter pri učnih skupinah, kjer se učenci med seboj mešajo. Sedežni red je v 

učilnicah stalen, upošteva se medsebojna distanca. Učne skupine so iste pri vseh 
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predmetih in so ves čas v eni učilnici. Pred prihodom nove skupine učencev se učilnice 

temeljito prezračijo, očistijo in razkužijo. 

Odhod na stranišče bo dogovorjen z učiteljem in bo individualen. Po vsakem odhodu 

na stranišče si bo učenec roke umil z vodo in milom.   

  

RAVNANJE V RAZREDIH  

Učenci pouk obiskujejo v matični skupini. Skupine se ne spreminjajo in ostajajo v 

istem prostoru ves čas izvajanja pouka (t.i. mehurčki). Prehodov med skupinami in 

učilnicami ni oz. bodo omejeni na nujno potrebne (npr. odhod v jedilnico, pouk 

specialnih predmetov …) ob spremstvu odrasle osebe.  

V matični učilnici ima vsak učenec svoj prostor, ki ga ne zamenjuje ali zapušča. Če 

učenec svoj prostor zapusti in se giblje po prostoru, to stori tako, da se drugim osebam 

v prostoru ne približa na manj kot 1,5 metra in da svoje gibanje po prostoru omeji na 

najnujnejše.  

Vrata učilnic bodo v času prihoda v šolo odprta, tako da jih ne bo potrebno odpirati. 

Dežurni delavci šole bodo poskrbeli za odpiranje vseh dodeljenih učilnic. Kljuke in pipe 

v učilnicah in sanitarijah se bodo razkuževale večkrat dnevno.   

Okna učilnic, hodnikov in sanitarij bodo v času prihoda v šolo odprta in bodo v skladu 

z možnostmi ostala odprta oz. se bodo odprla v času odmorov. Za odpiranje in 

zapiranje oken bodo poskrbeli delavci šole (v učilnicah strokovni delavci, na hodnikih 

in v sanitarijah tehnično osebje).  

Učenci v matičnih razredih od 1. do vključno 5. razreda ne bodo nosili mask, nositi pa 

jih morajo v ostalih prostorih šole. Za učence od 6. do 9. razreda je nošenje zaščitne 

maske obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih (v skladu z Odlokom). Delavci šole bodo 

zaščitne maske nosili ves čas. Izjema za nošenje zaščitne maske je za učence in učitelja 

pri pouku športa, ko izvaja prikaz vaje oz. je drugače športno aktiven, pri čemer 

upošteva razdaljo več kot 2 m.   

 

Matične učilnice  

Matične učilnice so tiste učilnice, ki so do nadaljnjega predvidene za uporabo matičnih 

razredov oz. skupin.  

V dodeljenih matičnih učilnicah se nahajajo zgolj učenci istega razreda, ki se ves čas 

družijo. To pomeni, da v matični učilnici ni predvidenih strožjih ukrepov, saj bodo 

učenci večino časa preživeli skupaj v skupnem prostoru. Skrbi se za stalno  

prezračevanje razreda in razkuževanje kljuk, površin, ki se jih učenci pogosteje 

dotikajo.  
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Specializirane učilnice  

Specializirane učilnice so učilnice, ki se bodo uporabljale le izjemoma in za izvajanje 

specifičnih ur, to je npr. pouk športa, TIT, GOS, računalništvo… Pouk športa, če je le 

mogoče, se izvaja na prostem, na zunanjih površinah šole.  

Učenci v specializirane učilnice nikoli ne vstopajo sami. Vedno počakajo v svoji matični 

učilnici, kamor pride strokovni delavec, ki jih odpelje v novo učilnico. Sedežni red v teh 

učilnicah je stalen. Po koncu pouka v specializirani učilnici strokovni delavec s pomočjo 

učencev razkuži vse prostore, ki so bili zasedeni. Učence ponovno pospremi v matično 

učilnico. Učilnico se temeljito prezrači. 

  

Dopolnilni pouk  

Dopolnilni pouk se izvaja v matični učilnici in le za učence matične skupine. Učenci na 

pričetek dopolnilnega pouka počakajo pred učilnico, ki jo odklene strokovni delavec.   

  

Vse učilnice, tako matične kot specializirane, so do prihoda učencev zaklenjene. 

  

MALICA  

Malica bo v času med 9.05 in 9.25 in bo zagotovljena vsem učencem šole. Učencem 1. 

– 3. razreda jo bo v razred prineslo tehnično osebje in jo nato tudi odneslo. Pripravljena 

bo na način, ki bo dovoljeval enostavno razdelitev in varno zaužitje. Posode, v katerih 

bo malica prispela v razred, bodo pokrite s folijo, da se prepreči morebitna 

kontaminacija v času prenosa. Sadje, ki ga je šola nudila v času odmorov na hodnikih 

šole, bo prav tako prineseno v razred v manjših posodah in razdeljeno. Pred zaužitjem 

hrane si bodo roke umili vsi učenci v razredu. Strokovni delavec šole/dežurni učenec 

bo razkužil klop, na katero se bo po razkuževanju postavila papirnata servieta.   

Po koncu malice bodo učenci vse ostanke hrane ali ne zaužito hrano pospravili v svojo 

plastično posodo, odpadke in umazano posodo pa vrnili v plastične posode in NE v 

koš za smeti v učilnici (ločevanje bioodpadkov in zmanjšanje možnosti prenosa 

okužbe).  

  

KOSILO  

Kosilo bo organizirano za učence, ki so nanj prijavljeni. Učenci bodo na kosilo odhajali 

v skladu s pripravljenim urnikom kosil. Jedilnica bo, podobno kot učilnice, upoštevala 

prostorsko razporeditev miz in stolov, ki bo spoštovala podane smernice in z 

razdelitvijo po »otokih« poskrbela za ustrezno razdaljo med učenci različnih skupin. 

Skupine bodo na kosilo prihajale skupaj z delavcem šole. Za potrebe zagotavljanja 

varnosti in ustrezne razdalje pri prehranjevanju se v času izvajanja pouka po modelu B 

oz. za zajezitev epidemije uporablja tudi mala telovadnica v namen jedilnice. 
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Osebnih predmetov v jedilnico ne bo dovoljeno prinašati, kar pomeni, da bodo učenci 

ob odhodu v jedilnico svoje torbe in druge predmete pustili v razredu.  

Število oseb  v kuhinji bo omejeno. Kuhinjsko osebje bo v času priprave obrokov in 

deljenja le-teh ves čas upoštevalo vse higienske standarde in uporabljalo ustrezna 

zaščitna sredstva. Prav tako bo šola prilagajala jedilnik, ki bo dovoljeval varno pripravo, 

deljenje in zaužitje hrane. Jedilniki bodo objavljeni na šolski spletni strani.  

  

OPB   

Oddelki podaljšanega bivanja bodo organizirani v času po končanem rednem pouku 

za učence 1. – 5. razreda. Starši se za vključitev otroka v oddelek podaljšanega bivanja 

odločijo po lastni presoji. Skupaj s prijavo otroka v oddelek podaljšanega bivanja so 

starši šoli sporočili tudi uro, ko bodo po otroka prihajali. Starši, ki prihajajo po otroka 

v PB,  5 min pred prihodom pokličejo učitelja podaljšanega bivanja (kontakt: 030 489 

300 ), da pošlje otroka iz učilnic PB na dogovorjeno mesto,  kjer ga starši prevzamejo. 

Kontakti za starše: 

- kontakt za PB 1. razred: 030 489 300 

- kontakt za PB 2. razred: 040 646 426 

- kontakt za PB 3. razred: 040 646 436 

Prihajanje staršev v šolo je omogočeno v skladu s trenutno veljavnim Odlokom (Odlok 

o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter 

visokem šolstvu). 

  

ODHOD IZ ŠOLE  

Podobno kot pri prihodu bo za učence, ki ne bodo vključeni v oddelek podaljšanega 

bivanja, tudi v času odhoda domov v garderobi prisoten delavec šole. Učenci bodo iz 

šole samostojno odhajali skozi garderobo. Po koncu pouka se učenci individualno in 

na primerni razdalji ter v spremstvu strokovnega delavca odpravijo v garderobo in se 

takoj, ko se oblečejo in preobujejo, odpravijo domov. Starši, ki bodo čakali na svoje 

otroke, počakajo ob določeni uri pred šolo ob upoštevanju ustrezne razdalje.  

Prihajanje staršev in drugih oseb v prostore šole je omogočeno v skladu s trenutno 

veljavnim Odlokom. 

Varstvo vozačev se izvaja v matični učilnici oddelka, dežurni učitelj na hodniku 

zagotavlja upoštevanje dogovorjenih pravil. V primeru lepega vremena učenci v okviru 

svoje skupine (mehurčka) počakajo na prihod avtobusa na zunanjih površinah šole.  

  

DELOVANJE KNJIŽNICE  

Šolska knjižnica bo delovala po vnaprej dogovorjenem urniku in v skladu s priporočili, 

ki veljajo na področju knjižničarstva. Šolska knjižnica bo odprta po veljavnem urniku 

za šolsko leto 2021/22.  
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Učenci si bodo ob vstopu v predprostoru knjižnice razkužili roke. Upoštevati morajo 

varnostno razdaljo in priporočila NIJZ. V času proste ure učencev ali podaljšanega 

bivanja se učenci dalj časa ne zadržujejo v knjižnici, knjige si v knjižnici le izposodijo ali 

izposojeno gradivo vrnejo.  

Kadar si učenci izposojajo ali vračajo gradivo, upoštevajo varnostno razdaljo. Vrnjene 

knjige bodo v karanteni 3 dni.  

Po vsakem obisku večje skupine učencev se bo knjižnica temeljito prezračila. 

Uporaba računalnikov v knjižnici do nadaljnjega ne bo dovoljena.  

  

UKREPANJE V PRIMERU ZAZNANIH BOLEZENSKIH ZNAKOV  

Ponovno poudarjamo, da smejo v šolo vstopiti le zdrave osebe. V kolikor pri učencu 

starši zaznate bolezenske znake (ne samo znake, ki so povezani z virusom Covid-19, 

temveč tudi znake kakšne druge bolezni), vas prosimo, da otroka ne pošiljate v šolo, 

se posvetujete z zdravnikom in otroka v šolo pošljete šele, ko bo povsem zdrav in 

nenevaren za prenos bolezni.  

V primeru, da bi pri delavcu šole ali učencu v času pouka zaznali bolezenske znake, bo 

delavec, ki je bolezenske znake zaznal bodisi pri sebi ali pri učencu, to nemudoma 

sporočil v tajništvo šole.   

V primeru obolelega delavca šole bo le-ta nemudoma napoten domov, pouk pa bo 

potekal z nadomestnim učiteljem.  

  

V primeru bolezenskih znakov pri učencu ga bo delavec šole spremil do tajništva, kjer 

bo učenec počakal na klopi pred tajništvom. Nato bo skupaj z učencem počakal, da 

tajnica pokliče drugega delavca šole, ki bo učenca pospremil v kabinet športa. Športna 

pedagoga bosta kabinet zapustila in ga ne bosta uporabljala do odhoda učenca 

domov in razkuževanja površin. Vrata kabineta bodo ves čas čakanja na starše odprta.   

V vmesnem času bo tajnica poklicala učenčeve starše, ki bodo prišli po otroka. Tajnica 

bo o odhodu učenca obvestila hišnika, ta pa bo z zaščitnimi rokavicami in masko odšel 

do učenčeve omarice, iz nje vzel oblačila in obutev, jih dal v vrečko in odnesel učencu 

v kabinet. Učenec bo skupaj z delavcem šole počakal na prihod staršev, ki bodo otroka 

skupaj z oblačili in obutvijo prevzeli pred glavnim vhodom v šolo (vstopa v  šolo starši 

ne bodo imeli). Po njihovem odhodu bo delavec šole obvestil čistilko, ki bo kabinet 

prezračila in razkužila prostore, kjer se je nahajal učenec z bolezenskimi znaki.  

Starši učenca, ki je kazal bolezenske znake, bodo po posvetu z zdravnikom šolo 

obvestili o stanju otroka in morebitnih ukrepih, ki bi jih šola morala izvesti (v primeru 

izdane odločbe o karanteni ali izolaciji).   
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DRUGE INFORMACIJE  

V šolo smejo vstopiti le delavci šole in učenci. Staršem je brez vnaprejšnjega dogovora 

vstop v šolo onemogočen. Vsi stiki na relaciji učitelj – starši se po možnosti opravijo 

na daljavo, kar velja tudi za različne sestanke, govorilne ure in razgovore. Vstop v šolo 

je mogoč le ob vnaprejšnjem dogovoru in nošenju osebne zaščitne opreme (maska).  

V kolikor bi v šoli morali biti opravljeni kakršnikoli sestanki ali srečanja v živo, bo to 

organizirano z osebnimi vabili staršem oz. drugim udeležencem sestanka.   

Dežurstvo učencev se do nadaljnjega ne bo izvajalo.  

Po navodilih MIZŠ se nekatere dejavnosti na šoli do nadaljnjega ne bodo izvajale, če v 

času izvajanja ne bo moč poskrbeti za varnost udeležencev.  

  

DODATNE INFORMACIJE MIZŠ IN NIJZ GLEDE MOŽNOSTI OBISKOVANJA 

POUKA ZA OTROKE  

Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov  

1. V zadnjih 14 dneh otrok ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba 

s SARS-CoV. Otroku ni bila odrejena karantena. 

2. V zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba otroku/družini ni priporočila 

samoizolacije.  

3. Če se bodo pri otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena 

okužba  s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok 

ostal doma.  

4. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali 

dežurnega zdravnika.  V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika 

z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.  

5. Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in z osebami 

s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj 

ogroženi za težek potek bolezni.  

6. V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času 

pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim 

zdravnikom. Otrok lahko od pouka manjka le, če ima za to ustrezno zdravniško 

opravičilo, saj bo šola poskrbela za vse potrebne varnostne ukrepe.  

 

V času uporabe tega dokumenta se lahko zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalih 

zaradi višje sile, začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in 

sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole.  

  

  

Ravnateljica  

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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Vesna Vidic Jeraj 

 


