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Dopolnitve hišnega reda in šolskih pravil Osnovne šole Koseze so sprejete z namenom, da se opredelijo 
ravnanja, dejanja, ukrepi in njihova izvedba v času izvajanja pouka v razmerah, povezanih s COVID-19, in 
med uveljavljanjem B-model izvajanja pouka. 
 

Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko 
situacijo, glede na državne ukrepe, pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v 
odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od 
navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve objavljala na spletni strani šole. 
 
Podlaga za sprejem Hišnega reda in šolskih pravil v razmerah, povezanih s COVID-19 in veljave  
B-modela izvajanja pouka: 

- Vsi predpisani pravni akti, ki jih sprejme Vlada RS in so povezani z obvaldovanjem bolezni covid-19 
- Priporočila in navodila NIJZ za obvladovanje epidemije v šoli (zadnja sprememba:  
- Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21, Ministrstvo za zdravje, št. 187-399/2020/257, z dne 10. 11. 

2021, okržnici št. 603-1/2021/97603-1/2021/97 in 603-1/2021/98) 
- Publikacija Šolsko leto 2021/22 v Republiki Slovenijij, povezanih s covid-19, ki stajo izdali MIZŠ in 

ZRSS ter NIJZ  
 
Organizacija dela v času izvajanja pouka v razmerah, povezanih s COVID-19, in ko je v veljavi B-model 
izvajanja pouka, zajema vse deležnike VIZ-procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge 
zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji itd.).  
 
IZVAJANJE VIZ-DELA 
V šolskem letu 2021/2022 bomo pouk izvajali v skladu z navodili NIJZ in priporočenim modelom 
izobraževanja s strani MIZŠ.  
Od 1. 9. 2021  se VIZ-delo za učence 1.–9. razreda izvaja v prostorih OŠ Koseze po modelu B. 
To pomeni, da se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje 
higienskega režima in izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih 
in kadrovskih pogojev mogoče izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje 
kabinetnega pouka, izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno 
evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih 
dejavnosti, odmorov, prevozov prehrane in drugih dejavnosti.  
 
Pouk bomo zaradi varnostnih ukrepov izvajali v matični učilnici oddelka.  
OŠ Koseze izvaja pouk po obveznem in razširjenem programu. Prav tako se izvajata jutranje varstvo (JV) 
in podaljšano bivanje (PB) do 4. razreda. 
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1. UVODNA POJASNILA 
Učenci šole, zaposleni in starši so dolžni upoštevati posebej prilagojen Hišni red in Šolska pravila Osnovne 
šole Koseze, ki je prilagojen razmeram COVID-19. 
Hišni red velja za učence, ki bodo vstopali v šolski prostor, ter starše in druge obiskovalce, ki bodo vstopali 
v šolske prostore po predhodnem dogovoru. 
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni ali obiskovalci (po predhodnem dogovoru).  
Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol ravnanja in gibanja. Šola vodi evidenco 
zunanjih obiskovalcev. Osebe starejše od 12 let, morajo ob vstopu v šolo izponjevati PCT pogoj. 
 
Otroci z zdravstvenimi omejitvami morajo imeti opravljeno individualno oceno tveganja. Oceno opravi 
izbrani pediater ali subspecialist po posvetu z družino.  
Ocena temelji na trenutnem stanju aktivnosti bolezni, terapiji, dodatnih faktorjih tveganja in lokalni 
epidemiološki situaciji.  
Glede na oceno specialista se starši z vodstvom šole dogovorijo o načinu izvajanju šolskega dela. 
 
 
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
Vsi, učenci in zaposleni, so glede na priporočila NIJZ dolžni dosledno upoštevati in izvajati splošne 
higienske ukrepe: 
- higiena umivanja rok: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. z namenskim razkužilom 

za roke (razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi); 
- higiena 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; 

- sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože; 
- umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v učilnico ali 

izstopanje iz nje, pri odhodu na stranišče ali prihodu z njega), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih 
površin; 

- ne dotikajo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami; 
- upošteva se zadostna medosebna razdalja, vsaj 1,5 metra (zaradi kapljičnega prenosa); 
- zaprte prostore se večkrat dnevno temeljito prezrači; okna odpira in zapira samo učitelj oziroma ena 

oseba; 
- podajalniki razkužil/razkužila so nameščeni na več dostopnih mestih šole, ob vstopih v šolo, v avlah in 

na hodnikih ter v učilnicah; 
- na več vidnih mestih so izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.  
 
ČIŠČENJE  IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV 
Šolski prostori so temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za čiščenje dan pred 
ponovnim pričetkom pouka.  
Tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po koncu pouka čistilke izvedejo 
temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in 
drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo.  
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PREZRAČEVANJE ŠOLSKIH PROSTOROV 
Na OŠ Koseze poteka naravno in hibridno prezračevanje po navodilih NIJZ in sprejetem protokolu šole in 
poteka preko celega dneva. 
 
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 IN SOBA ZA IZOLACIJO 
Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola obvesti starše. Učenec počaka starše 
ali skrbnike v sobi za izolacijo. Učenec takrat nosi masko (na zalogi so v izolacijski sobi). 
Za pot domov se odsvetuje upraba javnega prevoza.  
Če se pri učencu potrdi okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole, ki nato obvesti NIJZ. 
Slednji vodi protokol ravnanja.  
Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega 
zdravnika. Če je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti ravnateljico. Ravnateljica ali druga pooblaščena oseba 
o primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne s protokolom ravnanja. 
Prostore šole, kjer se je gibal učenec ali učitelj, obolel s COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. 
Prostore se tudi temeljito prezrači. 
Izolacijska soba se na OŠ Koseze nahaja v prvem nadstropju (bivši kabinet za geografijo v bližini vozlišča in 
zbornice za predmetno stopnjo). 
 
 

2. HIŠNI RED 
 
VSTOP V ŠOLO 
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci po predhodnem dogovoru 
z vodstvom šole.  
Osebe, starješe nad 12 let morajo ob vstopu v šoli izpolnjevati PCT pogoje (obvestilo je na vhodih v šolo), 
predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli. 
Vsi zunanji obiskovalci morajo ob vstopu v šolo in v času gibanja po šoli nositi kirurške zaščitne maske ali 
maske tipa FFP2, prav tako tudi vsi zaposleni. Maske so za vse učitelje in učence  ter ostale zaposlene 
vseh prostorih šole (učilnice, skupni prostori …) . Za učitelje in učence starejše od vključno šestega leta 
dalje, so maske obvezne tudi v matičnih učilnicah. 
Z zdravniškim potrdilom/mnenjem mask ne rabijo nositi učenci z oslabljenim imunskim sistemom in 
nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza) Posebna presoja je potrebna pri 
stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena 
stanja. Tudi za te primere morajo starši šoli predložiti zdravniško mnenje. Le to starši posredujejo 
razrdniku. 
Če učenec pozabi zaščitno masko ali je njegova maska neustrezna, učence masko dob vtajništvu šole. 
Na vstopu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo (uvrščeno je v Register biocidnih proizvodov) 
in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom.  
 
Vsi zaposleni in učenci 1.– 9. razreda se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve 
zaščitne maske z infografiko, nameščeno v učilnicah, na hodnikih, v skupnih prostorih. Pred namestitvijo 
maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. 
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UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA 
Šolo uporabljajo udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in najemniki, ki so dolžni dosledno 
upoštevati higienske ukrepe in PCT pogoje. 
 

2.1. PRIHODI V ŠOLO 
 
1.1. Vstopi učencev v šolo 
V šolo prihajajo le zdravi učenci.  
Učenci naj v šolo v največji možni meri prihajajo peš. 
Učenci za vstop v šolo dosledno uporabljajo vhode, ki so določeni s hišnim redom. 
Na zbirne točke pred vhodom, ki so označene s talnimi črtami, lahko učenci pridejo največ 10 minut pred 
začetkom pouka. 
Ob vstopu si vsak učenec razkuži roke. Razkužila (uvrščena so v Register biocidnih proizvodov) so 
nameščena pri vseh vhodih in izhodih iz šole. Prav tako so na več vidnih mestih razobešene infografike s 
splošnimi higienskimi ukrepi. 
Združevanje učencev pred vhodom je dovoljeno samo znotraj istega oddelka. 
Druge osebe lahko vstopijo v šolo samo ob predhodni najavi pri vodstvu šole in izpolnjevanju pogojev PCT. 
Ob vstopu v šolo morajo nositi predpisane maske. Ob vstopu v šolo si razkužijo roke z razkužilom, ki so na 
voljo ob vstopu v šolo. 
 
1.2. Samotestiranje učencev  
Vsi učenci osnovne šole (1.-9.razred) obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe 
izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom dežurne osebe. 
Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno 
soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. 
Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program ( 
praviloma 10 min pred začetkom pouka). 
Samotestiranje je brezplačno. Hitre teste izdajajo lekarne staršem učencem ob predložitvi kartice 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Samotestiranje ni potrebno za učence, ki so preboleli Covid-19 in od začetka simptomov še ni minilo 180 
mesecev ali so cepljeni in je od vzpostavitve zaščite minilo manj kot 9 mesecev.  
Šola za samotestiranje ne vodi evidence podatkov. 
Učencem in dijakom, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z odlokom, se 
začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Za te učence šola organizira izobraževanje 
na daljavo ( navodila za delo bodo naložena v spletnih učilnicah). 
 
Če je učenec na hitrem testu pozitiven, mora šola o tem obvestiti starše, učenca pa umakniti v izolacijo. 
Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov odhod domov oziroma dovolijo, da učenec samostojno 
odide domov. Učenec šolo lahko zapusti peš, s kolesom, itd., ne sme pa uporabljati javnega prevoza. 
Starši se obrejo na izbranega osebnega zdravnika, ki jih napoti na PCR testiranje. DO testiranja s PCR 
testom učenci ostanejo doma v izolaciji.Če je PCR test pozitiven, starši takoj obvestijo ravnateljico. V 
primeru negativnega PRC razultata, se otrok vrne v šolo 
Več informacij o samotestiranju je dostopnih na https://www.nijz.si/sl/samotestiranje 
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1.3. Jutranje varstvo 
Jutranje varstvo traja od 6.30 do 8.10  in je organiziarano za učence od 1. do 3. razreda v šolski jedilnici. 
Učenci v jutranje varstvo vstopajo skozi glavni vhod šole. V jutranjem varstvu v jedilnici je določen in 
označen razpored učencev za posamezne razrede. Mešanje med oddelki ni dovoljeno. 
 
Starši oz. spremljevalci, ki svoje otroke spremljajo v jutranje varstvo, jih pospremijo do  glavnega vhoda 
in v šolo ne vstopajo. Učenci nato samostojno vstopijo v šolski prostor s predpisanimi maskami, kjer si 
pred vstopom v šolo razkužijo roke. 
Po končanem jutranjem varstvu  v jedilnici, učenci v spremstvu učiteljic odidejo v matične učilnice.  
 

1.1. Prvi razred – stranski vhod v šolo 
Učenci prvih razredov k rednim uram in preduram, v šolo prihajajo skozi stranski vhod šole, ki je 
namenjen samo njim.  
Vhod prvošolcev je mogoč od 7.20 (predura) do 8.20. Starši pospremijo učenca do vhoda v šolo, kjer nato 
učence sprejmejo učitelji ali vzgojiteljice ali dežurne osebe in ga pospremijo v razred. Ob vstopu v šolo je 
treba upoštevati razdaljo 1,5 metra, ki je označena s talnimi črtami. 
Ob vstopu v šolo si učenci razkužijo(razkužila so uvrščena so v Register biocidnih proizvodov) roke oz. si v 
razredu temeljito umijejo roke. Učenci lahko uporabljajo tudi razkužila, ki ga prinesejo od doma. 
Ob vstopu v šolo morajo nositi masko. Le-to uporabljajo tudi v matičnem razredi in pri gibanju izven 
matične učilnice.  
Po 8.20 je stranski vhod v šolo zaprt, vstop učencev iz opravičljivih razlogov za zamudo je mogoč tako, da 
starši pozvonijo pri stranskih vhodnih vratih. Po učenca bo prišla dežurna oseba. 
 
1.2. Drugi do peti razred – glavni vhod v šolo 
Učenci v šolo vstopajo pri glavnem vhodu s predpisanimi maskami, ki jih v nosijo ves čas pouka. Učenci 
v šolo prihajajo 10 minut pred začetkom pouka. Pri vstopu v šolo si razkužijo roke (razkužila so uvrščena 
so v Register biocidnih proizvodov)  in počakajo v jedilnici, da jih do razreda pospremi učitelj oz. dežurna 
oseba. Dovoljena je tudi uporaba razkužil, ki jih prinesejo od doma. 
Glavni vhod se zapre ob 8.20. Po tej uri učenec za vstop v šolo iz opravičljivih razlogov pozvoni. Po 
učenca bo prišla dežurna oseba. 
Učenci 2. In 3. razreda za vstop v šolo uporabljajo hodnik za zunanje  obiskovalce (hodnik pri knjižnici), 
učenci 4. In 5. razreda pa do razredov vstopajo skozi jedilnico. 
Učence bodo na vhodu usmerjale dežurne osebe. 
 

1.3. Šesti in sedmi razred 
Učenci šestih in sedmih razredov v šolo vstopajo na stranskem vhodu pri telovadnici iz smeri, kjer je 
prostor za prvošolce z igriščem pri hribčku.  
Pri vstopanju v šolo upoštevajo talne označbe za razdaljo 1,5 m. Vstop v šolo je mogoč 15 min pred 
začetkom pouka.  Prepovedano je združevanje učencev iz različnih razredov.  
Ob vstopu v šolo morajo učenci nositi masko. Masko uporabljajo tudi pri gibanju izven matične učilnice 
in v matičnih učilnicah. Na prostem so maske obvezne, če se ne more zagotoviti varnostna razdalja 1,5 
metra. 
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Pri vhodu v šolo si razkužijo roke (razkužila so uvrščena so v Register biocidnih proizvodov) in  gredo po 
označenih poteh do matične učilnice. Dovoljena je tudi uporaba razkužil, ki jih prinesejo od doma. 
Če učenec iz opravičljivih razlogov pride k pouku z zamudo, je vstop mogoč na glavnem vhodu v šolo, 
kjer učenec pozvoni. Po učenca bo prišla dežurna oseba. 
 

1.4. Osmi in deveti razred 
Učenci osmih in devetih razredov v šolo vstopajo na stranskem vhodu pri telovadnici iz smeri igrišča.  
Pri vstopanju v šolo upoštevajo talne označbe za razdaljo 1,5 m. Vstop v šolo je mogoč 15 min pred 
začetkom pouka.  Prepovedano je združevanje učencev iz različnih razredov.  
Ob vstopu v šolo morajo učenci nositi masko. Masko uporabljajo tudi pri gibanju izven matične učilnice 
in v matičnih učilnicah. Na prostem so maske obvezne, če se ne more zagotoviti varnostna razdalja 1,5 
metra. 
Pri vhodu v šolo si razkužijo roke (razkužila so uvrščena so v Register biocidnih proizvodov)  in  gredo po 
označenih poteh do matične učilnice. Dovoljena je tudi uporaba razkužil, ki jih prinesejo od doma. 
Če učenec iz opravičljivih razlogov pride k pouku z zamudo, je vstop mogoč na glavnem vhodu v šolo, 
kjer učenec pozvoni. Po učenca bo prišla dežurna oseba. 
 

1.5. Zavračanje nošenja mask 
V primeru, da učenci ne ne nosijo mask, razrednik o tem obvesti starše in se z njimi pogovori. V primeru 
nadalnjega zavračanja nošenja mask se učenca v matični učilnici posede na rob šolskih klopi z razdalje 
1,5 od ostalih sošolcev. Ustrezna varnostna razdalja se na ta način zagotovi tudi v skupnih prostorih šole. 
Vodstvo šole o kršenju Odloka glede nošenja mask obvesti ustrezne Inšekcijske službe. 
 

1.6. Vstopanje zaposlenih 
Zaposleni vstopajo v  šolo izključno skozi službeni vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom 
razkužila so uvrščena so v Register biocidnih proizvodov)  , ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske 
prostore morajo vsi zaposleni nositi  predpisane zaščitne maske. 	
 

1.7. Šolski avtobus 
Šolski avtobus uprabljajo učenci 2. in 3. razreda, ostali učenci uporabljajo mestni avtobus s šolsko 
urbano. 
Zaradi premajhnega prostora za obračanje avtobusa, b šolski avtobus učence pripelje do LPP-
postajališča Koseze na Podutiški cesti. 
Učenci nato v spremstvu dežurnih oseb skupaj odidejo s postajališča do šole. 
Na avtobusu morajo učenci upoštevati navodila in priporočila NIJZ (distanca, obvezno je nošenje mask). 
 
 

2. ODHODI IZ ŠOLE 
Učenci naj v čim večji možni meri domov odhajajo sami. 
V primerih izrednih odhodov iz šole  morajo starši pisno obvestiti razrednike. Starši, ki bodo predčasno 
prišli po otroka, pozvonijo na glavnem vhodu, kamor bo učenec napoten v spremstvu dežurne osebe. 
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2.1. Prvi razred 
Učenci prvega razreda odhajajo iz šole do 16.00 skozi stranski vhod za prvošolce. Starši pri tem 
uporabljajo aplikacijo Hey+ z brezstičnimi ključki, ki so jih prejeli po pošti. Uporabljajo lahko tudi 
aplikacijo, ki si jo nametijo na mobilni telefon. 
Na vhodu je prisotna tudi dežurna oseba za pomoč pri uporabi aplikacije. 
Popoldansko varstvo je organizirano od 16.00 ure dalje v šolski jedilnici, kjer imajo učenci določen 
sedežni red. 
 

2.2. Učenci,  2. In 3. razreda 
Učence, ki so prijavljeni v podaljšano bivanje in jih pridejo iskat starši, se prevzame na glavnem vhodu s 
pomočjo aplikacije Hey+ z brezstičnimi ključki. Uporabljajo lahko tudi aplikacijo, ki si jo nametijo na 
mobilni telefon. 
Prisotna bjetudi dežurna oseba za pomoč pri uporabi aplikacije. 
Popoldansko varstvo je organizirano od 16.00 ure dalje v šolski jedilnici. Starši pridejo po svoje otroke na 
glavni vhod šole. 
Učenci, ki domov odhajajo sami. Se poslužujejo iste poti, po kateri v šolo tudi vstopajo. 
 

2.3. Drugi, tretji, četrti in peti razred 
Učenci, ki niso v podaljšanem bivanju, odhajajo domov skozi vhod, ki ga uporabljajo za prihod v šolo. 
 

2.4. Šesti sedmi razred 
Učenci domov odhajajo skozi stranski vhod pri telovadnici, ki ga uporabljajo tudi za prihod v šolo. 
 

2.5. Osmi in deveti razred 
Učenci domov odhajajo skozi stranski vhod pri telovadnici, ki ga uporabljajo tudi za prihod v šolo. 
 

2.6. Odhodi zaposlenih 
Zaposleni izstopajo iz šole izključno na službenem vhodu/izhodu. 	
 

2.7. Šolski avtobus 
Šolski avtobus uprabljajo učenci 2. in 3. razreda, ostali učenci uporabljajo šolsko urbano. 
Učenci, ki iz šole odhajajo s šolskim avtobusom, se v spremstvu dežurne osebe skupaj odpravijo do 
avtobusa, na šolskem dvorišču. 
Na avtobusu morajo učenci upoštevati navodila in priporočila NIJZ (distanca, obvezno je nošenje mask). 
Z 
bor pod nadsreškom je ob 14.00 in 15.35. 
 

3. GARDEROBNI PROSTORI 
3.1. Prvi razred 
Ob prihodu v šolo se učenci preobujejo v copate v garderobnih prostorih pri matičnih učilnicah. 
 

3.2. Drugi do deveti razred 
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Učenci garderobnih prostorov ne uporabljajo, saj je dostop do njih zaradi gradbenih del oviran in ne 
zagotavlja predpisane varne razdalje med učenci. 
Učenci se v copate preobujejo v razredu in čevlje zložijo pred matično učilnico.  
Učenci imajo s seboj dodatna oblačila zaradi večkratnega zračenja prostorov. 
 

4. GIBANJE PO ŠOLI IN UPORABA UČILNIC 
4.1. Nošenje mask 
Nošenje  kirurških zaščitnih ali FFP2 mask v vseh prostorih šole za vse v šoli je obvezno. Učenci 1.-9. 
razreda mask nosijo tudi v matičnih učilnicah in v vseh V-I procesih, izjema so ure športa. 
Preddpisane aske za učence zagotovijo starši, ima pa šola na zalogi rezervene maske, če jih učenci 
pozabijo doma. 
Učitelji in ostali zaposleni morajo  predpisane maske nosti ves čas in v vseh prostorih. 
Učenci in zaposleni se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi 
označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za učilnice, 
hodnike in druge prostore šole. Pri tem upoštevajo razdaljo 1,5 metra. 
Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Izjema so obvezni in neobvezni predmeti ter interesne 
dejavnosti. 
Učenci posamezne matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki 
so matični učilnici najbližje. 
Vrata učilnice so odprta od 7.00 naprej, razen če se v njih že ne izvaja pouk. 
Čistilki večkrat dnevno poskrbita za razkuževanje kljuke.  
Pred začetkom pouka in po vsaki šolski uri – med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in 
odhaja iz učilnice, izvede kratkotrajno zračenje učilnice po sprejetem protokolu šole. 
 

4.2. Matične učilnice 
Pouk poteka v matičnih učilnicah učencev: 
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Učitelj je dolžan sprotno in redno voditi evidenco prisotni učencev in tudi beležiti njihove predčasne 
odhode iz učilnic. V eA morajo biti odsotnosti vpisane najkasneje vsak dan do 15. ure oz. do 16.00 ure za 
učence, ki obiskujejo OPB. 
 
4.3. Sedežni red v učilnicah 
Sedežni red v učilnicah je stalen in je označen z imeni in priimki otrok. Učenci se na stolih med seboj ne 
izmenjujejo. Na predmetni stopnji je sedežni red učencev tudi na pisalni mizi učitelja. 
Učence opozarjamo na fizično distanco, šolske mize v razredu so razmaknjene.  
 
4.4. Pouk v specializiranih učilnicah 
Pouk v računalniški učilnici se izvaja prilagojeno, po predhodnem urniku, ki ga skupaj pripravita učitelj in 
računalničarka. 
Vsak učenec po uporabi tipkovnico, miško in ostale predmete razkuži.  
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Pouk v učilnici tehnike in tehnologije se izvaja prilagojeno. Po predhodnem dogovoru lahko učitelji 
tehnike za en dan zamenjajo matične učinice, da lahko izvajajo pouk v učilnici tehnike. 
V učilnicah naravoslovja, kemije, biologije in fizike se lahko za potrebe izvajanje ekspirementalnega dela 
lahko izvaja tudi kabinetni pouk (menjava oddelkov). V tem primeru učitelji izvedejo pouk po protokolu 
(zamenjava učilnic, razkuževanje, predhodno obvestilo učencem in učiteljem). 
 
4.5. Pouk neobveznih in obveznih izbirnih predmtov 
Pouk neobveznih in obveznih izbirnih predmetov se izvaja po urniku. Uporaba mask je obvezna. 
Učenci so v učilnicah razporejeni tako, da skupaj sedijo učenci istega oddelka (učenci različnih oddelkov 
se med seboj ne mešajo). Učenci morajo med oddelki upoštevati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. 
Po končani uri učitelj po oddelkih razvrsti učence, ki v medsebojni razdalji odidejo v svoje matične 
učilnice. 
Učitelj pripravi sedežni red, ki se ga morajo učenci dosledno držati. Prav tako je dolžan sprotno voditi 
evidenco prisotnih/odsotnih učencev. 
Učitelji, ki poučujejo neobvezne izbirne predmete, v mesecu septembru učence pridejo iskat v matične 
učilnice. 
 
4.6. Pouk športa 
Pouk športa se v največji možni meri izvaja na prostem. 
Pri izvajanju pouka športa v telovadnici, je v njej lahko praviloma le en razred. Zaradi upoštevanja 
normativov in prostorske stiske, je izjemoma dovoljeno združevanje 7. in 7.b oddelka. Pri tem se 
upšoteva medsebojna razdalja in nemešanje oddelkov. Mask učenci pri urah športa ne nosijo. 
Športnih rekvizitov, ki si jih učenci med seboj izmenjujejo, se ne uporablja, ostale rekvizite mora učitelj 
po končani uporabi razkužiti. 
Garderobne prostore je treba po vsaki uporabi razkužiti (čistilke ali hišnika). V garderobi morajo učenci 
upoštevati medsebojno razdaljo. 
 
 
4.7. Uporaba šolskih potrebščin 
Učenci od 1. do 9. razreda imajo šolske potrebščine v šoli oz. jih prinašajo in odnašajo po navodilu 
učitelja. 
Od 6. do 9. razreda imajo učbenike doma, v šolo prinašajo le zvezke in delovne zvezke oz. samostojne 
delovne zvezke. 
Morebitno tiskano učno gradivo učencem deli in pobira učitelj, ki si pred tem umije ali razkuži roke. 
Vrnjene/oddane pisne izdelke učitelj pred popravljanjem vsaj en dan hrani na varnem mestu. 
Igral na šolskem igrišču se ne uporablja. 
 
4.8. Toaletni prostori 
Učenci uporabljajo izključno toaletne prostore, ki so vnaprej določeni: 
Učenci uporabljajo izključno toaletne prostore, ki so vnaprej določeni: 
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- WC v novem prizidku: 
1.a, b, c  

- WC na hodniku: 
- 2., 3. in 4. in 5. d razred 
- 5. – 9. r: WC v 1. nadstropju 

 
Učenci morajo upoštevati razdaljo 1,5 metra. V toaletne prostore vstopajo posamično. Izjemoma jih 
lahko uporabljajo tudi med poukom. 
Dežurna oseba poskrbi, da se pred toaletnimi prstori ne naredi gneča. 
Učenci morajo upoštevati razdaljo 1,5 metra. V toaletne prostore vstopajo posamično. Izjemoma jih 
lahko uporabljajo tudi med poukom. 
Dežurna oseba poskrbi, da se pred toaletnimi prstori ne naredi gneča. 
 
4.9. Šolski odmori 
Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici in se ne zadržujejo na hodniku. Enako velja za zaposlene v 
šoli. 
Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje in za 
zamenjavo učilnic v primeru obveznih/neobveznih izbirnih predmetov ali odhoda k uri športa. V tem 
primeru po učence pride učitelj športa. 
 
 

5. ŠOLSKA PREHRANA 
Šolska prehrana je organizirana za učence, ki so nanjo prijavljeni. 
Prijava/odjava poteka po ustaljenih pravilih, ki so dostopna na pogodbi, v šolski pubikaciji in na spletni 
strani šole. 
 
5.1. Dopoldanska malica 
Malica učencev se izvaja v razredih.  
Učencem od 1. do 9. razreda malico pripelje kuhinjsko osebje. V razredu učitelj, ki poučuje 1. šolsko uro, 
poskrbi za delitev malice.  
Malica je pripravljena porcijsko.  
Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici razreda. 
Hrano pri malici razdeli učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom.  
Pred začetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo 
pogrinjek iz papirnatega prtička.  
Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v zato 
namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko 
in razkužilom.  
Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.  
Učencem od 1. do 9. razreda odpelje ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) 
izpred matične učilnice po koncu glavnega odmora kuhinjsko osebje.  
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5.2. Popoldanska malica 
Popoldansko malico za skupino učencev OPB prevzame učitelj skupine v jedilnici ob odhodu s kosila. 
Popoldansko malico učencem razdeli učitelj OPB po istih pravilih, kot veljajo za dopoldansko malico. 
 
5.3. Kosilo 
Kosilo je za učence organizirano vsak šolski dan ob upoštevanju fizične distance (označbe na tleh). 
Učenci od 1. do 9. razreda jedo kosilo v šolski jedilnici. Določeni rzredi po urniku kosilo pojedo v matičnih 
učilnicah. Razpored kosil bo objavljen na spletni strani šole. 
 Razpored pripravita pomočnici ravnateljice skupaj z organizatorko šolske prehrane. 
Ob prihodu v jedilnico si učenci razkužijo roke, enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno 
toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5–2,0 m.  
Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo. 
Glede na razpored učence odpelje na kosilo učitelj, ki je določen po predhodnem razporedu.  
Učenci istega oddelka sedijo skupaj za isto miza na predpisani razdaljli in se med oddelki ne mešajo. 
Kosilo v učilnico pripelje osebje šolske kuhinje, ki po končanem kosilu ostanke tudi odpelje nazaj v 
kuhinjo. 
Osebje v kuhinji je dolžno upoštevati priporočila NIJZ.  
 
 

6. UPORABA PROSTOROV ZAPOSLENIH NA ŠOLI 
Učitelji in drugi zaposleni dosledno upoštevajo splošne higienske ukrepe in protokol NIJZ tudi v drugih 
prostorih šole poleg učilnice. 
Pri organizaciji in izvedbi dela upoštevajo, da imajo videokonference prednost pred klasičnimi sestanki. 
 
Obvezna uporaba mask za učitelje je v vseh skupnih prostorih (jedilnica, zbornica, tajništvo ...) in na 
hodnikih. 
V razredu učitelji nosijo  prepdpisano maskov ves čas pouka. 
 

7. KOMUNIKACIJA S STARŠI 
Starši v šolski prostor ne vstopajo. 
Govorilne ure in roditeljski sestanki so določeni s šolskim urnikom in so lahko izjemoma tudi izven 
uradnih ur. Termini roditeljskIh sestankov in govorilnih ur so zapisani v šolski publikaciji in na spletni 
strani šole. 
Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale na daljavo, prek videokonferenc. Govorilne ure lahko 
potekajo tudi po telefonu. 
Izjema so uvodni roditeljski sestanki v mesecu septembru, ki bodo potekali v šoli v ločenih učilnicah ob 
doslednem upoštevanju higinskih ukrepov in pogojev PCT. 
Potek rednih mesečnih GU bo staršem predstavljen na uvodnih roditeljskih sestankih. Ptekale bodo na 
daljavo. 
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8. ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Za knjižnico veljajo ukrepi uporabe knjižničnega gradiva za knjižnice v skladu z navodili NIJZ.  
Vsi obiskovalci šolske knjižnice morajo upoštevati higieno kašlja in kihanja (nošenje mask). Pred prihodom 
v knjižnico si morajo razkužiti roke. 
 
Med poukom je v šolski knjižnici lahko en oddelek po predhodnem urniku oz. dogovoru med knjižničarjem 
in učiteljem. 
 
V času OPB  bodo skupinski obiski šolske knjižnice potekali od 13.00 do 14.00 ali po dogovoru med  učitelji 
in knjižničarjem: 

- Cel razred po urniku (v primeru poostritve pa največ deset učencev in po njih pride knjižničar). 
- Ni daljšega zadrževanja v knjižnici (sedenja in prebiranja knjig za mizami in sedalnimi površinami). 
- Prevzem knjig naj bo čim krajši  (čim manj naj se dotikajo različnih površin, predmetov, med drugim 

naj se izogibajo listanju knjig). 
 
Razredna stopnja: 

- Namenski obisk (da učenec ve po katero knjigo je prišel : avtor ali  naslov ali tematika). 
- Prevzem knjig naj bo čim krajši  (čim manj naj se dotikajo različnih površin, predmetov, med 

drugim naj se izogibajo listanju knjig). 
- Ni sedenja in prebiranja knjig za mizami in sedalnimi površinami. 
- Knjige jim bo poiskal knjižničar. 
- Brez spremstva, samo učenci, kateri  bodo imeli namen si izposoditi knjigo. 
- Pred in po obisku knjižnice si razkužijo roke. 

 
Individualni obisk knjižnice je možen tudi med odmori in po 14:20 uri. V knjižnici so lahko naenkrat trije 
zdravi učenci oz. pet učencev iz istega razreda.  
 
Vrnjeno gradivo bo en teden v karanteni in ta čas ne bo dostopno. Pred iskanjem knjig na policah si 
učenci obvezno razkužijo roke z razkužilom, nameščenim ob vhodu v knjižnico.  
 

9. UKREPANJE ŠOLE V PRIMERU SUMA NA COVID-19 
Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, v skladu s šolskimi pravili šola obvesti 
starše. Učenec starše počaka starše v izolacijski sobi v 1. nadstropju.  
Če zdravnik napoti otroka na testiranje in če je izvid testa negativen, dobi otrok navodila za zdravljenje 
od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. 
 
Če je pri učencu potrjena okužba covid-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oziroma ga o tem 
obvesti izbrani zdravnik učenca.  
V primeru pozitivnegaizvida NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo. V epidemiološki 
preiskavisodelujejo NIJZ, vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in drugi. Z epidemiološko preiskavo se išče 
izvor okužbe in identificira ljudi, ki so bili v stiku z obolelim učencem v času kužnosti doma, v šoli … 
O epidemioloških ukrepih v šoli se vodstvo šole posvetuje z epidemiologom območne enote NIJZ. 
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Če zboli osebje šole z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče 
izbranega zdravnika. Če je oseba covid-19 pozitivna, izbrani zdravnik oziroma laboratorij o tem obvesti 
NIJZ, ki začne z epidemiološko preiskavo. 
Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec/zaposleni s covid-19, se prezrači, temeljito očisti ter razkuži 
predvsem površine, ki se jih je učenec/zaposleni dotikal.  
 
Ravnateljico o potrjenem primeru covid-19 obvesti epidemiološka služba. Ravnateljica ukrepa v skladu z 
navodili območnega epidemiologa in obvesti MIZŠ. 
 
Če ravnateljico o sumu ali potrjenem primeru covid-19 pri učencu ali v družini učenca obvestijo starši, se 
ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom. V primeru potrjene bolezni covid-
19 pri učencu oziroma dijaku ravnatelj obvesti MIZŠ. 
 
Če ravnateljico opozori zaposleni, da obstaja sum ali je test potrdil covid-19 pri zaposlenem oz. pri članu 
njegove družine, se ravnateljica o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom. V primeru 
potrjene bolezni covid-19 pri zaposlenem ravnatelj obvesti MIZŠ. 
 
Obveščanje v zdravstveni službi poteka tako, da zdravnik ali laboratorij, ki je pri pacientu potrdil okužbo 
s covid-19, obvesti območnega epidemiologa, ki potem vzpostavi stik z vodstvom šole, izvede 
epidemiološko preiskavo in predlaga nadaljnje ukrepe. 
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UPORABA IN VELJAVNOST HIŠNEGA REDA IN ŠOLSKIH PRAVIL 
Pravila začnejo veljati 17. 11. 2021 in jih je na podlagi priporočil NIJZ in navodil MIZŠ sprejelo vodstvo 
šole. 
V času uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno 
smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnateljice 
šole. 
Vsa ostala pravila Hišnega reda in šolskih pravil so v uporabi, kot so bila doslej. 
 
 

Lorieta Pečoler, ravnateljica šole 
Ljubljana, 17.11.2021 


