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1. NAMEN DOKUMENTA  
 

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po 

spremembi obnašanja ter prilagoditvah.  Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, 

da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje 

sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s 

kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi 

rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana 

fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in 

simptomi bolezni.   

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge 

okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za 

širjenje okužbe bistveno manjše.   Potrebno se je  zavedati, da manj izvajanja ukrepov 

pomeni manjšo varnost.   

Zaradi razvojnih zakonitosti in specifike dela učitelji in učenci ne morejo izvajati vseh 

možnih ukrepov, je pa pomembno, da se tudi v šolah izvajajo ukrepi oziroma 

prilagoditve, ki preprečujejo okužbo in so izvedljivi v šolskem prostoru. Pri odpiranju 

šol se odločamo za številne koristi, ki jih prinašajo šole otrokom in zaposlenim 

staršem, odločamo pa se tudi za večje tveganje za prenos bolezni. Da bi kar najbolj 

zmanjšali to tveganje, so v nadaljevanju predstavljeni ukrepi, ki tveganje za prenos 

virusa v šolah kar najbolj zmanjšuje.  

 

2. VSTOP V ŠOLO  
 

Vstop v šolo je od 15. 8. 2020 do preklica dovoljen samo učencem in zaposlenim, 

staršem in ostalim obiskovalcem pa le po predhodnem dogovoru. Poštar, vzdrževalni 

delavci in ostali obiskovalci vstopajo v šolo nadzorovano in si pred vstopom v šolo 

razkužijo roke ter nadenejo zaščitne maske. V prostorih šole morajo vsi zaposleni in 

obiskovalci nositi zaščitne maske – učenci pa samo v primeru, če so starejši od 12 let.  

Glavni vhod je odprt zjutraj pred poukom v času od 8.00 od 8.30 in po pouku v času 

od 12.00 do 14.00. Stranski vhod v šolo (vhod iz parkirišča) je odprt v času od 7.00 do 

16.30. Pri obeh vhodih v šolo so prisotni uslužbenci šole – po eden pri vsakem vhodu. 

Naloga uslužbenca pri vhodu v šolo je, da nadzoruje vstope in izstope iz šolskih 

prostorov, opozarja učence in zaposlene na dosledno upoštevanje ukrepov in 

posreduje informacije, ki jih potrebujejo učenci, starši in ostali obiskovalci.  

Po 16.30 uri je šola zaklenjena in vstop ni mogoč. Pri obeh vhodih v šolo je nameščeno 

razkužilo za roke, obiskovalci pa po potrebi dobijo tudi zaščitne maske.  

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo po telefonu, v elektronski obliki ali v 

obliki videokonferenc. Osebni obisk staršev v šoli je mogoč le izjemoma.  
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3. PRIHOD UČENCEV V ŠOLO IN ODHOD IZ ŠOLE 
 

Učencem se za prihod v šolo priporoča peš hoja, vožnja s kolesom za učence, ki imajo 

kolesarski izpit in individualni prevoz s strani staršev - brez združevanja učencev.  

V primeru koriščenja javnega prevoza so učenci seznanjeni s higienskimi priporočili za 

izvajanje šolskega avtobusnega prevoza: učenci si razkužijo roke ob vstopu na 

avtobus, nosijo zaščitne maske in sedijo na označenih mestih v varni razdalji.  

Učenci 1. triade in učenci 9. razreda pridejo v šolo v času od 8.00 do 8.15 in gredo do 

svojih garderob, kjer odložijo čevlje in ostalo garderobo. Nato gredo do svojih učilnic, 

kjer jih počakajo učiteljice. S postopnim prihajanjem v šolo in v učilnice se izognemo 

nepotrebni gneči v gardrerobah in na hodnikih. Garderobe so razporejene v različnih 

delih šole, kar prav tako prispeva k prostorski razbremenitvi. Vstop v šolo, 

preoblačenje v garderobah in odhod v učilnice nadzorujejo uslužbenci šole.    

Na šolskih hodnikih so na tleh označene rumene črte, ki označujejo varno razdaljo 1,5 

metra. Učenci, ki čakajo na odhod v učilnice ali na izhod na prosto se postavijo na 

označene črte in počakajo, da se zberejo vsi učenci iz skupine. Na mestih kjer 

označenih črt ni, si učenci pomagajo z iztegnjeno roko, ki jih opozarja na minimalno 

oddaljenost od sošolca.  

Po končanem pouku učenci odidejo iz šole skupaj z učiteljem, ki je imel v skupini pouk 

zadnjo šolsko uro. Učenci v podaljšanem bivanju zapuščajo šolo pri stranskem vhodu. 

Izhode učencev nadzoruje uslužbenec šole. 

 

4. DELO PRI POUKU  
 

Učenci so razdeljeni v manjše učne skupine, v katerih je največ 15 učencev. Skupine 

imajo stalne učilnice, ki jih med poukom ne menjajo – učitelji pridejo v učilnico in 

izvajajo pouk svojih predmetov. V učilnici imajo učenci stalni sedežni red, ki je pri vseh 

predmetih enak. Učenci v učilnici ne nosijo zaščitnih mask, učitelji pa jih praviloma 

uporabljajo.  

Učitelji pri pouku uporabijo oblike in metode dela, ki omogočajo upoštevanje pravil v 

zvezi s preprečevanjem prenosa virusa. To pomeni, da so učenci med poukom 

praviloma na svojih mestih oziroma na razdalji, ki je vsaj 1,5 metra.  

Med delom v učilnici učitelj poskrbi, da učenci ne prijemajo tujih šolskih potrebščin 

(ni izposoje), delovnih listov in drugih gradiv, ki jih razdeli učitelj. Učenci vse 

potrebščine pustijo v šoli in to tako, da imajo vse svoje potrebščine zložene v šolski 

torbi, ki je shranjena ob njihovem sedežu v učilnici. To tudi pomeni, da učenci do 

konca šolskega leta nimajo domačih nalog, ki so povezane s šolskimi potrebščinami.   
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V ponedeljek, 18. 5. 2020 učitelji sprejmejo učence in jih seznanijo s higieno umivanja 

rok in higieno kašljanja - učitelji se izognejo formalnemu predstavljanju navodil. 

Navajanje učencev na spremenjen način zagotavljanja higiene je integrirano v 

izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Prve ure in dnevi bodo namenjeni 

postopnemu navajanju na šolsko delo, razvijanju občutka varnosti in zaupanja ter 

odpravi morebitnih negativnih občutkov, strahu ali nelagodja zaradi epidemije. 

Učitelj v prvi fazi izvajanja pouka v razredu nameni čas pregledu opravljenega dela na 

daljavo, preverjanju predznanja in dosežkov učencev - pogovor z učenci. Pri tem se bo 

učitelj izognil neposredni kontroli, ali so učenci v času izobraževanja na daljavo 

opravili vse naloge in zbrali vsa gradiva itd. Preverjanje bo namenjeno predvsem 

ugotavljanju stopnje razumevanja in vrzeli v znanju. Učitelj bo upošteval temeljne cilje 

učnih načrtov, ki bi jih z učenci utrdili v petih tednih po povratku v razrede. Prednost 

bo imelo utrjevanje temeljnih ciljev, poglabljanje temeljnih znanj, potrebnih za 

nadgradnjo v prihodnjih razredih. Poudarek v zadnjih tednih bo predvsem na 

ponavljanju in utrjevanju ter preverjanju že obravnavanih in usvojenih učnih ciljev v 

času pred in med izobraževanjem na daljavo.    

Poudarek pri pouku bo na individualnem delu, pri čemer bodo navodila diferencirana 

in individualizirana. Učitelj upošteva razlike med učenci, zato bodo navodila in 

aktivnosti individualizirana oziroma diferencirana za učence različnih zmožnosti. 

Osnova za individualizirana navodila bo preverjeno predznanje in pogovor z učenci o  

dokazih o učenju, ki so jih prinesli iz izobraževanja na daljavo. Pri delu z učenci s 

posebnimi potrebami se navodila in prilagoditve izvajajo na podlagi spremenjenih 

individualnih programov. Učitelj določi večji obseg pomoči za učence, ki niso uspeli 

usvojiti temeljnih ciljev skozi izobraževanje na daljavo.   

Pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela v 1. VIO bo v ospredju medpredmetno 

povezovanje in osmišljanje znanja. Delo bo potekalo po učnih in tematskih sklopih, 

kar učencem in učitelju omogoča lažje sledenje in spremljanje napredka.  Učitelj bo 

učence usmeril tudi v dejavnosti, ki so jih učenci izvajali skozi izobraževanje na daljavo 

in so posredno povezane s šolskim delom in ga neposredno podpirajo (npr. branje 

literarnih del, ogled filma, likovno ustvarjanje, ogled glasbenega dogodka, ogled TV 

oddaj, npr. Izodrom, ipd.). S tem bo zagotovljena povezava z izobraževanjem na 

daljavo.  Učitelj bo učence izdatno spodbudil k organiziranim, usmerjenim gibalnim 

dejavnostim s poudarkom na gibalni učinkovitosti, varnosti in razumevanju pomena 

gibanja (vaje v učilnici, tek v naravnem okolju ipd.)  

Če bo le mogoče, bo izvajanje pouka potekalo na prostem (učenje v avtentičnih 

življenjskih okoljih: gozd, travnik, park …), pri čemer se bo načrt dela na prostem 

izdelal v razredu (jutranji načrt), tako, da učenci prehajajo v zunanji prostor  z jasnim 

namenom učenja, kar omogoča tudi samostojno delo in raziskovanje.   
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Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, proslave, 

razstave, literarni večeri) je odsvetovana in tovrstnih dogodkov v tem šolskem letu ne 

izvajamo.  

 

5. ŠOLSKA PREHRANA  
 

Na šoli bomo za učence organizirai štiri obroke, ki bodo pripravljeni in razdeljeni v 

skladu z navodili za preprečevanje širjenja koronavirusa. Ravnatelj in vodja šolske 

prehrane se z zaposlenimi v kuhinji temeljito pogovorita o celotnem poteku priprave 

hrane – od dostave živil do priprave obrokov ter do ustreznega pospravljanja in 

čiščenja prostorov kuhinje.  

5.1 Zajtrk, malica in popoldanska malica  

Zajtrki, malice in popoldanske malice bodo pripravljene enoporcijsko, tako da v 

razredih razen razdelitve ni potrebnih dodatnih dejavnosti - npr. mazanja namaza na 

kruh ali nalivanja tekočine v skodelice. Jedi oziroma živila bodo pred morebitno 

kontaminacijo zaščiteno s folijo. Omenjeni obroki se delijo v razredih, kjer ima 

določena skupina jutranje varstvo, pouk ali podaljšano bivanje. Hrano do učilnic 

dostavi delavec kuhinje (kuhar), ki poskrbi tudi za odvoz ostankov hrane nazaj v 

kuhinjo.  

5.2 Kosilo  

Edini obrok, ki se postreže v jedilnici, je kosilo. Pri razdelitvi kosila veljajo navodila:  

a) Vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico in pri izhodu umiti roke – učenci, 

ki pridejo od pouka si roke umijejo že v učilnici.  

b) Največje število oseb, ki se lahko istočasno nahaja v jedilnici, glede na možnosti 

vzdrževanja medosebne razdalje vsaj 1,5 do 2 metra, je 30 učencev – vsi odvečni 

stoli so bili iz jedilnice odstranjeni in učenci sedijo na stolih, ki jih ne premikajo.   

c) Učenci iz ene učne skupine, ki imajo v šoli kosilo, gredo na kosilo skupaj, v jedilnici 

je hkrati čim manj učnih skupin. 

d) Učitelj odpelje učence v jedilnico, ko je v njej dovolj prostora – če ga ni, učenci 

počakajo pred jedilnico na rumeno označenih črtah.  

e) Učenci prevzamejo hrano pri izdajnem pultu in s talnimi označbami je označen 

enosmeren koridor dostopa do pulta in talne označbe 1,5 do 2-metrske razdalje 

med čakajočimi. 

f) Osebje v šolski kuhinji (kuharji) izdaja hrano izza pleksi zaslona. Jedilni pribor 

učencem deli delavec kuhinje, ki ima rokavice in pribor odloži na pladenj.  

g) Po zaključku hranjenja je s talnimi označbami opredeljen enosmeren koridor do  

izhoda z vmesno postajo za oddajo pladnja z umazano posodo.  
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h) Za vsako skupino, ki odide iz jedilnice, uslužbenka šole (javna delavka ali čistilka) 

očisti mize v jedilnici z razkužilom. 

i) Osebje (kuharji)  je seznanjeno s posebnim delovnim režimom, planom čiščenja za 

površine in prostore v obdobju epidemije COVID-19.  

j) Ravnanje z živili, priborom in delovnimi površinami mora potekati skladno z 

sistemom HACCP.  

k) Jedilniki so enostavnejši in ustrezno prilagojeni glede na možnost izvajanja 

varnostnih in zdravstvenih zahtev pri pripravi in delitvi obrokov.  

 

6. PODALJŠANO BIVANJE  
 

V podaljšanem bivanju veljajo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega in drugega dela 

povsem enaka navodila kot za redni pouk. Učitelji v podaljšanem bivanju morajo biti 

še bolj pozorni na upoštevanje vseh navodil, saj je narava dela v podaljšanem bivanju 

takšna, da spodbuja stike med učenci ter dopušča bolj svobodne oblike in metode 

dela. Pravila varne razdalje in osebne higiene morajo učitelji podaljšanega bivanja 

upoštevati v razredu in tudi pri odhodu na kosilo in pri dejavnostih na prostem.  

Učenci gredo po končanem pouku praviloma na prosto v šolski park, na igrišče ali v 

bližnjo okolico šole. Po vrnitvi v šolo gredo v svojo učilnico in se pripravjo na odhod 

na kosilo. Vsak dan znova na kratko ponovijo pravila odhoda na kosilo, pravila 

kulturnega prehranjevanja in pravila vrnitve v učilnico. Učenci si pred odhodom na 

kosilo že v učilnici umijejo roke in se na hodniku postavijo v vrsto na označenih 

rumenih črtah. Odhod v jedilnico je umirjen in urejen. V jedilnici učenci prav tako 

počakajo v vrsti na označenih črtah. Učenci iz iste skupine se razporedijo v enem delu 

jedilnice in počakajo na svojem mestu dokler s kosilom ne konča večina učencev iz 

skupine. Učitelj učence usmeri na izhodni koridor in učenci se na hodniku ponovno 

postavijo v vrsto ob upoštevanju varne medsebojne razdalje. Ko je skupina zbrana, 

učitelj pelje učence nazaj v učilnico na nadaljevanje dejavnosti podaljšanega bivanja.  

Učitelji se morajo na izvajanje podaljšanega bivanja dobro pripraviti, saj učenci ne 

bodo imeli domačih nalog, zato učitelji pripravijo dodatno gradivo, ki je delno vezano 

na šolsko snov (sodelovanje z učitelji, ki izvajajo pouk), delno pa je prostočasne 

oziroma sprostitvene narave: pobarvanke, logične naloge, rebusi in podobno. V okviru 

prostočasnih in sprostitvenih dejavnosti učitelj načtuje aktivnosti, ki so varne in 

njihova izvedba ne ogroža zdravja otrok z vidika šrijenja virusa: spretnostne igre, 

gibalne igre, orientacijski sprehodi in podobno. Če je le mogoče, dejavnosti 

podaljšanega bivanja potekajo na prostem – v šolskem parku ali v širši okolici šole.  

Normativ za oblikovanje skupine OPB je prav tako do 15 učencev. Skupine ostanejo 

ves čas enake in v istih učilnicah – tudi, ko število učencev pade, se skupine ne 

združujejo mimo že vnaprej določenega načina združevanja posameznih skupin. 
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7. HIGIENSKI IN VARNOSTNI UKREPI TER ČIŠČENJE  
 

Učitelji pred poukom temeljito prezračijo učilnico in pustijo odprta vrata – s tem 

zagotovijo naravno prezračevanje in hkrati preprečijo nepotrebno prijemanje kljuke 

na vratih. Ko so vsi učenci zbrani, učitelj zapre vrata in začne z delom. Učilnice se 

prezračijo tudi v vsakem odmoru. Učenci si takoj po jutranjem prihodu temeljito 

umijejo roke z vodo in milom. V vsaki učilnici je na voljo tudi razkužilo. 

Vsi učitelji ostanejo z učenci v učilnicah tudi v odmorih. Menjave učiteljev potekajo v 

času, ko so učenci na svojih mestih – to je na začetku naslednje šolske ure.  

V času prisotnosti v šoli morajo učenci in zaposleni upoštevati osnovne higienske 

ukrepe:  

a) Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.  

b) V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim 

razkužilom za roke.  

c) Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. 

vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz 

stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

d) Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

e)  Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

f) Ni zbiranja v skupinah, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju šole. 

g) Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo 

usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).  

Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke 

z milom ter vodo. 

h)  Zaprte prostore (npr. šolski hodniki) večkrat dnevno temeljito prezračimo, po 

vsaki uri se na stežaj odprejo okna. Enako velja za stranišča.  

i) V glavnem odmoru vrtnarka ali drug delavec šole mokro obriše tla na hodnikih, 

očisti kljuke na vseh vratih učilnic in očisti stranišča. 

j) Po končanem pouku čistilke temeljito očistijo in razkužijo vse prostore in površine, 

ki jih uporaljajo učenci.   

 

8. UKREPANJE V PRIMERU BOLEZENSKIH ZNAKOV  
 

8.1  Ukrepanje v primeru suma okužbe učenca ali zaposlenega  

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se obvesti starše in se 

ga napoti domov. Velja priporočilo, da učenec za pot domov ne uporablja javnega 

prevoza.  
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Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, počaka v izolaciji. Če je mogoče, v času, ko 

čaka starše, nosi masko. Uporablja samo določene sanitarije in umivalnik. Če je pri 

učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Šola o 

tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se 

išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim učencem v času 

kužnosti doma, v šoli itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ 

svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno 

stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o 

karanteni.   

Če zboli učitelj  ali kdo od ostalih zaposlenih na šoli z vročino in znaki akutne okužbe 

dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je 

COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola o primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne 

z epidemiološko preiskavo.   

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito očisti 

in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

 

8.2 Znaki bolezni in prenos virusa  

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-

19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, 

povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe 

dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih 

oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80 % okuženih bolezen poteka v 

lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in 

zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi 

boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, 

imunske pomanjkljivosti ipd.  Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev 

ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s 

SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben 

tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi 

ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako 

najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. 

Učenci in njihovi starši naj bodo hkrati seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka 

tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo 

zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so 

jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske. 

 

Pripravil: J. Berk, ravnatelj  
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Priloga 1: PLAKAT, ki so ga učenci obravnavali po prihodu v šolo  
               (plakat je v velikem formatu A-1 nameščen pri obeh vhodih v šolo)  
 
 

 
 
Priloga 2: PLAKATA, ki so ju učenci obravnavali po prihodu v šolo  
               (plakata sta v večjem formatu A-2 postavljena v vseh treh avlah in  

v formatu A-4 v vseh učilnicah)  

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 


