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1. UVOD 

 

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo 

izvajanje za izvajanje pouka v OŠ BREG  v razmerah povezanih s COVID–19 in so priloga 

hišnega reda OŠ BREG.  

 

Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi 

glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na 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 same objavljala na spletni strani šole. 

 

Najpomembnejša pot prenosa korona virusa je preko izločkov dihal in preko onesnaženih 

rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

• vzdrževanje zadostne medsebojen razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega 

prenosa, 

• v redno umivanje rok in čiščenje oziroma razkuževanje površin in predmetov in s 

tem preprečevanje kontaktnega prenosa, 

• obvezna nošnja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih - izjema je delo v razredu, 

kabinetu ali pisarni, če je zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 1,5m oz. v skladu 

z zahtevami NIJZ. 

• za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 

posameznik. 

 

2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL 

2.1  Pravna podlaga 

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo: 

- Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 (ZRSŠ, 

MIZŠ, avgust 2020) , dosegljiva na:  www.zrss.si/pdf/modeli_in_priporocila.pdf  

- okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, sklep Vlade RS, št. 18100-22/2020/1 z dne,  

29. 4. 2020. 

- sklep MIZŠ o izvedbi vzgojno–izobraževalnega dela v OŠ v šolskem letu 2019/2020, 

št.6030-1/2020/31 z dne, 8. 5. 2020. 

- odlok MIZŠ: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, št. 6030-

1/2020/33 z dne, 11. 5. 2020; Odlok vlade: Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 

zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, št.00727-6/2020 z dne 13.5.2020 (Ur.l.št 

67/2020). 

- Higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev v času epidemije COVID-19 (NIJZ, 12. 

5. 2020) 

- Okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2020/53 z dne 6. 7. 2020 

http://www.zrss.si/pdf/modeli_in_priporocila.pdf
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- Okrožnica MIZŠ: Postopno odpiranje šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na 

področju osnovnega in glasbenega šolstva od 26.1.2021 naprej, št. 6030-1/2021/10 z dne 

20.1.2021 

- NIJZ Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje 

širjenja SARS-CoV-2 , Model C-OŠ,13. januar 2021 

- Ministrstvo za zdravje, Sklep o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje 

odkrivanje okužb z virusom Sars-CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno 

dejavnost, 187-399/2020/7, 20.1.2021 

- Ur.L RS, št.11, 22.1.2021, Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za 

zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje 

in izobraževanja 

-  

2.2 Druge podlage 

Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov: 

- okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 

- Higienskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli (za učence prve triade in 

devetošolce) v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8. 5. 2020) 

- Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5.5.2020 (Priloga III tem Pravilom) 

- Sklepa RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30. 4. 2020 (Priloga IV tem 

Pravilom) 

- Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v oddelku 

za učence 1. triade v OŠ (ZRSŠ, št. 091-13/2020-1 z dne 8. 5. 2020). 

- Okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2020/59 z dne 25. 8. 2020 

 

3. DELEŽNIKI VIZ  (vzgojno - izobraževalnega ) PROCESA 

 

Organizacija dela za izvajanje pouka v OŠ BREG v času razmer COVID–19  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).  

 

4. IZVAJANJE VIZ (vzgojno–izobraževalnega) DELA  

4.1 Izvajanje VIZ dela v prostorih  OŠ BREG 

Od predvidoma 26.1.2021 se VIZ delo za učence  od 1. do 3. razreda izvaja v prostorih OŠ 

BREG, za učence od 4. do9. razreda se nadaljuje izvedba pouka na daljavo. Za učence 1. VIO 

se aktivira model C-OŠ. Odločitev o tem je sprejela Vlada RS oziroma ministrica, pristojna 

za izobraževanje. 

 

VELJAVNOST MODELA C-OŠ 

Velja, ko zaradi omejitev, ki izhajajo iz priporočil NIJZ, zaradi prostorskih oz. kadrovskih 

pogojev ni več mogoče izvajati pouka za vse učence v šoli. V okviru tega modela poteka 
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pouk v šoli za učence od 1. do vključno 3. razreda. Pouk se organizira v skupinah, ki so 

določene  s standardi in normativi. Izvajanje pouka se zagotovi na način, da poteka v 

homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Pri tem 

veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje 

preventivnih ukrepov. Šole izdelajo natančne protokole za izvajanje obveznega in  

razširjenega programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve 

posameznikov. 

Zaradi kadrovskih pogojev  in pogojno eventualne vrnitve tudi učencev 4. in 5.razreda v 

šolo ter hkratne izvedbe pouka na daljavo od 4. do 9. razreda šola ni zmožna izvajati pouka 

znotraj oddelka v manjših skupinah. Zato pouk izvajamo v enovitih oddelkih, ločenih po 

različnih nadstropjih šole. 

 

4.2 Izvajanje VIZ dela na daljavo 

Odločitev za aktiviranje modela C oz. D, ki predvideva zaprtje šol (delno ali v popolnosti) 

in posledično izvajanje VIZ dela na daljavo, sprejme Vlada RS oziroma ministrica, pristojna 

za izobraževanje. 

Odločitev za aktiviranje podmodela  BC1 oz. BC2 za zaprtje posameznih oddelkov šole 

sprejme ravnatelj na predlog epidemiološke službe Območne enote NIJZ. Odločitev 

ravnatelj še isti dan sporoči Sektorju za OŠ na MIZŠ. 

4.3 Izvajanje VIZ dela za učence z zdravstvenimi omejitvami 

VIZ delo za učence 1. do 3.r (do 9.r), ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati 

zaradi zdravstvenih omejitev (sklep RSK za pediatrijo – priloga k tem Pravilom), se izvaja  

v obliki izobraževanja na daljavo. Potrebno je prinesti zdravniško potrdilo pediatra. 

4.4  Izvajanje VIZ dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami 

VIZ delo za zaposlene, ki pridobijo in podajo potrdilo medicine dela, da so v rizični skupini 

(skladno z določili Ministrstva za zdravje – priloga  k tem Pravilom), se organizira izvajanje 

VIZ dela skladno s potrebami delovnega procesa in skladno z veljavno zakonodajo s 

področja delovnih razmerij. 

4.5 Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela 

Meseca junija se je naredil zbir podatkov o številu otrok, podatki o jutranjem varstvu in 

podaljšanem bivanje, podatki o  obveznih in neobveznih predmetih za šolsko leto 

2020/2021. Meseca septembra se pridobi še zbir podatkov interesnih dejavnosti.   

V času od 21.1.2021 do 23.1.2021 je šola preko poizvedbe pri starših pridobila 

posodobljene podatke za učence od 1. do 3. razreda, ki bi se naj vrnili v šolo 26.1.2021 
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5. OBSEG VIZ (vzgojno–izobraževalnega) DELA 

 

V času veljavnosti teh pravil (izvajanje pouka po modelu C) se VIZ delo v prostorih OŠ 

BREG izvaja po obveznem in razširjenem programu za učence od 1. do 3. razreda.  

 

• Ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa bomo veliko pozornost namenjali 

ustreznemu izvajanju vseh higienskih priporočil, ker sta po priporočilih NIJZ higiena 

kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje ključnega pomena za omejevanje 

širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami. Higiena rok in zlasti izogibanje 

dotikanju obraza z nečistimi rokami je pomembna za preprečevanje posrednega stika z 

mikroorganizmi.    

• Staršem v skladu z navodili NIJZ, zaradi varnosti ni dovoljeno vstopati v prostore šole. 

Izjemoma je dovoljen vstop posameznim staršem na povabilo šole ob upoštevanju vseh 

zaščitnih ukrepov (zaščitna maska, razkuževanje, varnostna razdalja, evidenca vstopa v 

šolski prostor).  

• V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Vsi, ki 

vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli, ki 

ga je pripravila šola. Na vstopu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila 

o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom. Šola vodi evidenco zunanjih 

obiskovalcev šole.  

• V prostorih šole se izvajajo varnostni ukrepi v skladu z navodili MIZŠ in NIJZ, ki se 

prilagajajo epidemiološki situaciji v državi in okolju. V skupnih prostorih uporabljajo 

maske v skladu s priporočili NIJZ vsi odrasli ter učenci od 6 leta starosti (skladno s 

priporočili NIJZ). Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske ter 

upoštevajo v največji možni meri varnostno razdaljo (1,5 do 2m).  

• V šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se 

učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa 

ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma 

skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v 

skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

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

oziroma razkuževanje rok (v prostorih šole prednostno svetujemo umivanje rok), uporaba 

brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja.  

• Zaprte prostore je treba zračiti večkrat dnevno. Intenzivno pred pričetkom pouka in po 

zaključku pouka, vmes je priporočljivo, v kolikor to omogočajo vremenski pogoji vsaj v 

vsakem odmoru.  

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

• Svetuje se čim manjše število možnih stikov, zato se priporoča, da se učenci posameznih 

oddelkov med odmori ne mešajo. Priporočamo, da se učenci med odmori zadržujejo v 



                                                                                       
 Protokol ravnanja OŠ Breg v razmerah povezanih s  COVID-19 

7 
 

učilnicah. Za uporabo sanitarij in drugih skupnih prostorov se je izdelal protokol prihajanja 

in odhajanja na način, da prihaja do čim manjšega števila stikov med učenci različnih 

skupin.   

• Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.  

• Zaradi zagotavljanja dodatne varnosti se pouk v oddelkih 1.VIO razporedijo po širšem 

območju šolske zgradbe. 

• Pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin 

učencev iz različnih oddelkov. Učenci od 1. do 3. razreda se preoblačijo v učilnicah.  

• Vodila se bo natančna evidenca udeležbe učencev pri pouku in pri vseh dejavnostih 

razširjenem programu.  

• Malica se bo organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (v 

učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka). Za učence se bo organiziral prevzem kosil v 

jedilnici šole na način, da se bo določil urnik za posamezne učence po oddelkih.  

• Delovanje šolske knjižnice se bo uredilo tako, da se upošteva higienske ukrepe za 

preprečevanje širjenja virusa. 

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

in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. 

• Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj 
in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra).  

• Ekskurzije in šole v naravi se ne izvajajo. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba 
zagotoviti ločenost skupin učencev. Dnevi dejavnosti se za učence 1.VIO izvajajo 
praviloma na šoli. 
 

• Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj 
aplikacije eAsistent kot po elektronski pošti, preko okolja office 365 oz. telefonskega 
pogovora. 

6. OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN 

• Učenci OŠ Breg so razdeljeni po razredih v oddelke.   

6.1 Razpored učnih skupin po učilnicah 

- Učenci posameznega oddelka so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – to je za 
posamezni oddelek določeno kot nova  matična učilnica. 

- Med posameznimi učenci je priporočilna razdalja 1,5 metra, kjer to prostor 
dopušča.  

 

- V 1. VIO so poimensko označeni tudi obešalniki in prostor za obutev na različnih 
lokacijah v šoli. Za učence 1.a in 1. b  na hodniku pred učilnicami. Za učence 2.a in 
3.a se garderoba za čas izvajanja modela C določi po ena garderoba v okviru 
telovadnice, za 3. b pri stranskem vhodu v šolo.  
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Razporeditev skupin – oddelkov :  
 

RAZRED RAZREDNIK ŠTEVILO UČENCEV MATIČNA  
UČILNICA 

1. a Mateja Grbavac 18 BU 13 

1. b Ivanka Vidovič 18 BU 12 

2. a Dragica Lončarič 25 BU 14 in BU15 

3. a Brigita Kopajnik 22 AU 24 

3. b Mojca Vodušek 21 AU 22 

SKUPAJ  104  

 

 

7. ORGANIZACIJA DELA IN UKREPI 
 

7.1 Prihod v šolo 

• Priporočamo hojo -  peš. 

• Priporočamo tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). 

• Organizirani šolski prevoz bo potekal po prilagojenem voznem redu z 

upoštevanjem navodil in priporočil NIJZ.   

• Učenci iste učne skupine se lahko zbirajo na zbirnih točkah pred vhodom v šolo in 

šolskem dvorišču.  

Učenci, ki se v šolo vozijo z organiziranim prevozom morajo upoštevati naslednja 

priporočila: 

• Na vstop v vozilo čakajo tako, da je med njimi razdalja vsaj 1,5m in nosijo masko. 

• Pred vstopom v vozilo dodatno preverijo ali imajo pravilno nadeto masko, ki 

prekrije nos in usta, pri čemer pazijo, da si jo pravilno namestijo; mlajšim 

učencem pri tem pomagajo starši. Uporaba maske je na avtobusu v skladu z 

navodili NIJZ obvezna. 

• Masko nosijo ves čas trajanja vožnje in se jih ne dotikajo z rokami. 

• Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke. 

• Usedejo se na predvidena mesta. 

 

  



                                                                                       
 Protokol ravnanja OŠ Breg v razmerah povezanih s  COVID-19 

9 
 

VOZNI RED AVTOBUSOV   

 Zjutraj-prevoz v šolo   

Postaja 1. vožnja 2. vožnja 2. vožnja 

Suha Veja  6.55 7.55  

Draženci 14b  6.56 - 7.51 

Draženci 76c  6.57 - 7.52 

Draženci obračališče  6.59 - 7.55 

Draženci 21d  7.01 - 7.57 

Draženci 34  7.02 - 7.58 

Turnišče - Mercator  7.04 7.59  

Turnišče - Na postajo 15  7.06 8.01  

AP Poljska cesta  7.09 8.04  

AP Šparovček Sp. Hajdina 77    8.03 

OŠ Breg  7.12 8.07 8.06 

 

Popoldan-prevoz domov 

Postaja 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja 

OŠ Breg 13.10 14.00 15.15 

AP Poljska cesta 13.14 14.04 15.19 

Turnišče – Na postajo 15 13.16 14.06 15.21 

Turnišče – Mercator 13.18 14.08 15.23 

Draženci 34 13.20 14.10 15.25 

Draženci 21 d 13.22 14.12 15.27 

Draženci obračališče 13.24 14.14 15.29 

Draženci 76 c 13.26 14.16 15.31 

Draženci 14 b 13.28 14.18 15.33 

Suha veja 13.30 14.20 15.35 

OŠ Breg 13.10 14.00 15.15 

 

 

7.2 Vstop v šolo 

• Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Staršem vstop v šolo 

praviloma ni dovoljen. Vstop je možen le s predhodno najavo ali povabilom šole in 

z masko, ki si jo priskrbijo sami. 

• V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi glavni in stranski vhod. Ob vstopu v šolo 

in v skupnih prostorih nosijo maske. Vsaka vrata nadzoruje administrativno 

tehnično osebje, dežurni zaposleni šole, zaposlen preko javnih del.  

• Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka, na začetek pouka počakajo 

v matični učilnici. 

• Učenci, ki bodo prišli v jutranje varstvo, vstopajo skozi stranski oz. glavni vhod šole 

in gredo v svojo matično učilnico- prijavljeni učenci 1. ,2. in 3.razreda. 

• Učenci 1.a, 1.b, 2.a, 3.a  razreda vstopajo skozi glavni vhod šole.  
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• Učenci 3. b, razreda vstopajo skozi stranski vhod šole.  

• Učenci si pred vstopom v avlo šole z razkužilom razkužijo roke, ki bo nameščeno 

ob vstopu v šolski prostor. Odložijo garderobo v ta namen določene garderobe in 

se pomaknejo v njihovo matično učilnico.  

 

Razpored garderob: 

RAZRED RAZREDNIK ŠTEVILO UČENCEV GARDEROBA 

1. a Mateja Grbavac 18 pred učilnico BU 13 

1. b  Ivanka Vidovič 18 pred učilnico BU 11 

2. a Dragica Lončarič 25 Garderoba Ž telov. 

3. a Brigita Kopajnik 22 Garderoba M telov. 

3. b  Mojca Vodušek 21 pri stranskem vhodu 

 

• Obešalniki v garderobi se poimensko označijo.  

• Vstop v šolo za učence je mogoč od 6:00 – 8:20 ob uporabi zaščitne maske, nato se vrata 

šole zaprejo in po potrebi zaklenejo. Vstop bo možen ob zvonjenju na vhodu. Vrata se 

ob izhodu učencev začasno odprejo oziroma odklenejo.  

• Po koncu pouka učenci VIZ zapustijo v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do 

druge osebe. 

• Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob koncu pouka po prej 

individualno dogovorjeni  uri med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo 

pred šolo v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe.  

• Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju in nimajo točno dogovorjene ure pred 

vhodom šole pokličejo dogovorjeno telefonsko številko za posamezen oddelek.  

• Strokovni delavci vstopajo v šolo in iz nje izstopajo izključno skozi stranski – službeni 

vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske 

prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske. Zaščitno opremo za zaposlene po 

potrebi priskrbi VIZ. 

• Tehnično osebje vstopa skozi stranski vhod v šolo po določenem razporedu vezanem na 

delovni čas tehničnega osebja.  

• Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne 

maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same. Obvezen vpis v evidenco vstopa. 

• Ob vstopu v šolo si vstopajoči odrasli razkužijo roke z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu. 
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7.3 Gibanje po šoli 

• 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 razrede, hodnike in druge prostore šole. 

• V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli ter učenci nad 6 let (skladno s 
priporočili NIJZ).  Učitelji v razredu nosijo masko in v največji možni meri skrbijo za 
vzdrževanje varnostne razdalje  tako med učenci kot med učiteljem in učenci.   

• Večina VIZ procesa poteka v matičnih učilnicah, razen v času izvajanja razširjenega 
programa.   

• Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne 
prostore (po posameznih nadstropjih). 

• Vstop v posamezen toaletni prostor je dovoljen le eni osebi naenkrat ob uporabi 
zaščitne maske. 

• Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali preko 
računalniške oz. preko videopovezave.  

7.4 Zračenje učilnic 

• Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred 

začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh poškropi z razkužilom in 

obriše s papirnato krpo za enkratno uporabo, prepojeno z razkužilom (70% alkohol). 

• Tehnično osebje zjutraj pred poukom ali najkasneje  deset minut pred pričetkom pouka 

temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. 

Okna in vrata nato zapre učitelj, ki poučuje v učilnici.  

• Po vsaki šolski uri (najdlje po 60 minutah) učitelji prezračijo učilnice. V kolikor je možno 

(vremenski pogoji) se učilnice zračijo ves čas (tudi v času pouka). 

• Okna odpira in zapira samo učitelj. 

 

7.5 Preventivni ukrepi v učilnicah 

V učilnicah so: 

- umivalniki s tekočo vodo, 

- tekoče milo 

- podajalniki papirnatih brisač 

- koši za smeti, 

- razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%). 

 

• Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.  

• Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih pri obveznem in razširjenem programu. 

• Ob vstopu v učilnico in odhodu iz nje si učenci umijejo roke.  

• Učenci v učilnicah sedijo na določenih stolih in sedijo v priporočljivi medosebni razdalji, 

v kolikor prostor to omogoča (1,5 do 2 metra). Sedežni red se ne spreminja. Učenci 
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upoštevajo varnostno razdaljo Tudi učitelj opozarja učence na ohranjanje ustrezne 

medsebojne razdalje. 

• Pouk športa poteka tudi v šolski telovadnici. Učenci od 1. do3. razreda se preoblačijo 

v razredu. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih 

uporabi, učitelj športa razkuži. Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljali 

med vadbo, morajo biti predhodno ustrezno razkuženi. Udeleženci naj uporabljajo 

vsak svoj športni rekvizit v največji možni meri. Rekvizitov za individualno vadbo naj 

si ne izmenjujejo med seboj.  

• Interesne dejavnosti in OPZ se lahko izvaja izključno znotraj enovitega oddelka, brez 

mešanja učencev.  

• Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in vozači so v svojih oddelkih, kjer skušamo 

ohranjati socialno distanco. Zagotovljen je stalen prostor in učitelj. 

• Dnevi dejavnosti se v glavnem izvajajo na šoli v okviru posameznega oddelka.  

• Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju 

vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci 

istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).  

• Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj. 

• Učitelj učence dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Prav tako 

jih opozarja na higieno kašlja. 

• Po presoji učitelja naj čim več pouka poteka na prostem, v neposredni okolici šole. 

Učitelj mora izbrati uro, ko so vremenske razmere optimalne za dejavnost na 

prostem.   

• Tudi pri pouku na prostem mora učitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 – 2,0 

m.  

• Izvajanje pouka ali drugih dejavnosti na igrišču – območje z igrali se ne uporablja.  

7.5.1 Šolske potrebščine 

• Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin. 

• Učenci 1.VIO šolske potrebščine prinesejo v šolo in jih po potrebi  nosijo domov.  

• Doma straši poskrbijo za ustrezno razkuževanje vseh šolskih potrebščin, oz. doma 

odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi 

potrebščinami in predmeti. 

• Učitelji ne izvajajo dejavnosti, pri katerih bi uporabljali od zunaj prinesen material 

( npr. kartonske škatle, les, tekstil, ipd.), saj virus preživi različen čas na različnih 

površinah. 

7.5.2 Pisna gradiva in knjižnica 

• V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica odprta za učence pod določenimi 

pogoji, s katerimi se zagotavlja ustrezna varnost za zdravje. Knjižničarka v knjižnici 

lahko opravlja tekoča dela. Izposoja bo možna le po predhodnem dogovoru in ob 

upoštevanju zapisanih pravil, nameščenih pred vhodom v knjižnico in na oglasni 

deski šole. Protokol vračanja že izposojenih knjig bo zapisan v navodilih izobešenih 

pred knjižnico. 
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• V kolikor je neobhodno potrebno, da se za izvajanje pouka uporablja tiskano 

gradivo, npr. učni listi, le te deli in pobira izključno učitelj, ki si je pred tem umil 

in razkužil roke. 

• V kolikor bi učitelj pregledoval ali ocenjeval pisne izdelke, naj le te pred 

popravljanjem vsaj 1 dan hrani v varnem prostoru. Ko konča popravljanje in 

preden izdelke vrne učencem jih prav tako 1 dan hrani na varnem mestu. Razlog 

za to so znanstvena dognanja iz laboratorijskih raziskav, v katerih so dokazovali čas 

preživetja virusa SARS - Cov-2. 

7.6 Odmori  

• Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka 

šolska malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za nujen odhod na 

stranišče.  

7.6.1 Sanitarije 

• Učenci uporabljajo sanitarije posamezno in izmenjaje. Vstop v posamezne 

sanitarije je dovoljen le eni osebi naenkrat. Oseba mora, ker sanitarije spadajo 

med skupne prostore nositi zaščitno masko. Sanitarije so uporabljajo pretežno 

med poukom in po potrebi med odmori. 

• Dežurni učitelji v vsakem nadstropju skrbijo za upoštevanje pravila iz prejšnjega 

odstavka. 

• Tudi v sanitarijah so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na 

medsebojno razdaljo.  

• Toaletni prostori se morajo ustrezno zračiti. 

7.7 Šolska prehrana 

7.7.1 Malica 

• Malica je pretežno enoporcijska, tako da v razredih razen razdelitve ni potrebnih 

dodatnih dejavnosti (npr. mazanja namaza na kruh). Jedi/živila so pred morebitno 

kontaminacijo zaščitene s pokrovom,  folijo-vrečko za eno porcijo. 

• Malica poteka izključno v razredih. 

• Malice zaposleni v kuhinji oz. tehnično osebje dostavijo na določeno mesto (mizo) 

pred vhodom v učilnico (pomoč ostalega tehničnega osebja v predpisani varovalni 

opremi (OVO –zaščitna maska, razkužene roke). Učitelj prenese hrano v učilnico in 

jo razdeli od klopi do klopi. Pred tem si mora umiti ali razkužiti roke. 

• Učitelj si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali razkužiti 

roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, naj se po možnosti izogiba 

položaju, kjer sta oba obraza v isti višini. 

• Učitelj pred malico učencem razkuži mizo, jo pobriše in razdeli pogrinjek z brisačko 

za enkratno uporabo (servieto). Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z 

vodo in milom. Uporaba obrazne maske.  
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• Po končani malici učitelji 1. VIO delilno posodo in ostanke hrane postavijo na 

določeno mesto (mizo) pred učilnico od koder ga tehnično osebje v predpisani 

varovalni opremi (OVO) odnese v jedilnico na prostor za oddajo umazane posode. 

• Po končani malici dežurni učenci 2. VIO in 3. VIO, odnesejo ostanke hrane in delilno 

posodo odnesejo v jedilnico na prostor za oddajo umazane posode. Učenci, pri 

tem uporabljajo maske. (Velja v primeru , ko so prisotni v šoli tudi učenci 2. ali 3. 

VIO)  

• Sadje, ki ostane se odnese po malici v jedilnico na označeni prostor.  

7.7.2 Zajtrk 

• Enaka pravila kot za malico veljajo tudi za zajtrk (v primeru priprave zajtrka). 

7.7.3 Kosilo in protokol v jedilnici 

• V jedilnici se streže zgolj kosilo. 

• Vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico in pri izhodu umiti roke. 

• Vsi zaposleni v šoli v jedilnici obvezno nosijo zaščitno masko. 

• Največje število oseb, ki se lahko istočasno nahaja v jedilnici (glede na možnosti 

vzdrževanja medosebne razdalje vsaj 1,5 do 2 metra) je 30 oseb oz. učenci enega 

oddelka.  

• V jedilnici so postavljeni stoli, ki se lahko uporabljajo.  

• V jedilnici so naenkrat učenci le ene učne skupine, s časovnim zamikom. 

• Delitev kosila poteka po urniku v več izmenah.  

• Med izmenami učnih skupin se prostor prezrači, mize in stoli pa se razkužijo. 

• Zaradi premajhne kapacitete jedilnice se za potrebe kosil določi dodatna učilnica 

AU05, kamor si učenci 3. razreda po potrebi odnesejo obrok kosila in ga zaužijejo. 

Delavci šole poskrbijo za nadzor in za upoštevanje  določenih higienskih režimov. 

• S talnimi označbami je opredeljena varna razdalja med čakajočimi. 

• Osebje izdaja hrano izza prozornega varovalnega zaslona, zaščiteno z ustrezno 

masko (kirurška IIR) 

• Kosilo se izdaja v kompletu na pladnju. 

• Ukinja se solatni pult – solate so porcijsko postrežene. 

• Naknadna delitev hrane ( re-pe te) se ne izvaja. 

• Pri obroku ni napitkov ( čaj, voda). 

• S talnimi označbami oz. po dogovoru je opredeljen enosmeren koridor do izhoda 

iz jedilnice z vmesno postajo za oddajo pladnja z umazano posodo.  

• Pitnik vode se očisti in dezinficira po vsakem odmoru, predvsem zgornji del, točilni 

del in pipa. 

• Osebje poskrbi za redno čiščenje površin in pultov. 

• Vstop v prostore kuhinje, razen za kuhinjsko osebje, ni dovoljen (velja tudi za 

predprostor). 
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7.7.4 Kosilo in malica zaposlenih delavcev šole 

 

-  Enaka pravila  za malico oz. kosilo veljajo tudi za vse zaposlene na šoli. Delavci šole ob 

vsakem vstopu v jedilnico uporabljajo obrazne maske in sledijo ostalim higienskem 

predpisom. 

- Učitelji in ostali delavci šole se prehranjujejo  praviloma v šolski jedilnici, v času odmorov 

ali prosti ur. 

- Vnosi in uživanje hrane v (prostih) razredih, kabinetih, zbornici in drugih prostorih šole 

niso priporočljivi. 

 

7.8 Odhod domov 

• Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno 

razdaljo 1,5 m.  

• Ob odhodu domov šola zagotovi dežurne delavce (informator)  na hodnikih in v 

prostorih z garderobami ter ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje 

ukrepov. 

• Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno 

dogovorjeni  uri  med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred 

šolo, v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe. 

• Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju in nimajo poprej dogovorjene ure pred 

šolo pokličejo določeno telefonsko številko za posamezno skupino OPB in se z 

učiteljem dogovorita o prevzemu.  

7.9 Čiščenje prostorov 

• Čiščenje prostorov poteka v skladu s Protokolom  za čiščenje in razkuževanje 

prostorov in oskrbe s sanitarnim materialom v času epidemije covid-19  (Priloga 

I tem Pravilom). 

7.10 Šolska kuhinja in jedilnica 

• Delo v šolski kuhinji in jedilnic poteka v skladu s Protokolom za organizacijo dela, 

čiščenje in razkuževanje v kuhinji in jedilnici šole v času epidemije covid-19  

(Priloga II tem Pravilom). 

7.11 Drugi ukrepi 

• Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela intenzivno 

izpiranje vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v 

vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo 

šola izvajala redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja tudi nadalje, vsak 

konec tedna. 

• Hišnik vsake 14 dni sname in očisti mrežice in druge nastavke vseh pip in jih očisti 

vodnega kamna in drugih oblog. 
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8. ZAPOSLENI 

• Za zbornico, kabinete in vse ostale prostore, ki jih uporabljajo zaposleni, 

uporabljamo enaka pravila ohranjanja medosebne razdalje kot pri učilnicah. 

• Obvezna uporaba maske v vseh  prostorih OŠ Breg.  

• Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek 

računalniške oziroma prek videopovezav. Kadar bodo v živo, smo vsi dolžni 

upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil 

NIJZ.  

 

8.1 Osebna varovalna oprema 

• Učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli nosijo zaščitne maske ves čas, ko so v 

prostorih šole, tudi med poučevanjem vsakemu od njih dodeljene učne skupine 

znotraj matične učilnice, oz. skladno s trenutno veljavnimi navodili MIZŠ in NIJZ. 

• Učenci 1., 2., 3. razreda zaščitnih mask v matični učilnici  ne nosijo. 

• Učenci 1., 2., 3.razreda nosijo po priporočilu NIJZ zaščitne maske ali drugo obliko 

zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven 

matične učilnice. Dodatne zaščitne maske za učence izjemoma po potrebi zagotovi 

šola. 

• Vsi zaposleni in učenci 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 potrebno temeljito umiti ali 

razkužiti roke. 

 

9. UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19 

V kolikor zboli učenec (povišana telesna temperatura in znaki akutne okužbe dihal), ga 

učitelj napoti v učilnico AU06, obvesti šolsko svetovalno službo in tajništvo oz. dežurne, 

ki obvesti starše. Če mora učenec starše ali skrbnike počakati v šoli se ga napoti v izolacijo 

(AU06-tehnika), kjer počaka na starša. Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko. 

Uporablja določene sanitarije in umivalnik v pritličju šole  

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole praviloma telefonsko v najkrajšem možnem roku 

(najdlje do 24 ur), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid-19. Ravnatelj oz. 

pomočnica ravnatelja je dolžan v najkrajšem možnem času navezati stik z NIJZ. Le ta sproži 

epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne 

kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva 

za zdravje, ki izda odločbe o karanteni. 

Pričetek kužnosti je po ugotovitvah tudi do 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje 

kontaktom, da v inkubacijski dobi spremljajo svoje zdravstveno stanje. 

 

V kolikor zboli učitelj (povišana telesna temperatura in znaki akutne okužbe dihal), se 

umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s 
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Covid-19, o tem v najkrajšem možnem roku (najdlje do 24 ur) obvesti ravnatelja šole oz. 

ob njegovi odsotnosti pomočnika ravnatelja. Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem 

času obvestiti NIJZ, ki prične s predpisanim postopkom. 

 

V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje  šolske 

stavbe. 

 

Osnovne informacije o COVID-19  

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen SARS 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 je 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. Podrobna navodila za 

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

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

Vir: NIJZ 

  

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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10. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST 

 

Ta pravila je sprejel ravnatelj OŠ BREG, dne 25.1.2021. Pravila pričnejo veljati 26. 1. 2020. 

Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevanega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to 

materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so 

podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne 

spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu 

popravljenih Pravil bodisi posamično. 

  

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 ravnatelja šole. 

 

 

 

 

Priloge: 

priloga I: Protokol  za čiščenje in razkuževanje prostorov in oskrbe s sanitarnim materialom 
v času epidemije covid-19   

priloga II: Protokol  za  organizacijo dela, čiščenje in razkuževanje v kuhinji in jedilnici šole 
v času epidemije covid-19   

Priloga III.: Inšpektorat za šolstvo in šport, dopis, 089-6/2021/1 z dne, 25.1.2021 
 


