
 

 
PREHOD IZ IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO V IZOBRAŽEVANJE V 

PROSTORIH OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA V ČASU 
RAZBREMENITVENIH UKREPOV 

EPIDEMIJE COVID – 19 od 1. 6. 2020 naprej 
 

V šolo in na delo prihajajo samo zdravi učenci oz. zaposleni, brez 
simptomov okužbe zgornjih dihal. 

 
1. POVZETO PO PRIPOROČILIH NIJZ: 

 
»Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih 
rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 
 

 Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa. 
 V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v 

preprečevanje kontaktnega prenosa. Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le 
neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. 

 
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in 
druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 
 
Splošni higienski ukrepi: 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista 
dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola (etanol, 
izopropanol) v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo 
zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena 
čiščenju/razkuževanju kože. 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. 

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

 Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oz. 2 metra. 

 Odsvetujemo zbiranja v skupinah, na celotnem območju šole, razen v matični učilnici. 

 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. 

 Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj 
odprta okna).V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po 
predhodni najavi in naj upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena 
rok, kašlja…) 



 Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko 
računalniške povezave. Tudi pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video 
sestankov. 

 Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, proslave, 
razstave, literarni večeri) je odsvetovana. Dopustni so le dogodki, kjer so udeleženci le 
učenci iz istega razreda brez zunanjih udeležencev.« 

 

 
2. OBSEG VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA  

 
V šoli se izvaja le obvezen in razširjen program po urniku kot je veljal pred zaprtjem šol zaradi 
epidemije. Izjemi sta JV in PB, ki potekata po prilagojenem urniku glede na nove prijave in v skladu z 
Okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2020/43 z dnem 28. 5. 2020 - Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v 
osnovnih šolah in programih za otroke s posebnimi potrebami do konca šolskega leta. V ponedeljek, 1. 
6. 2020 pričnemo z B urnikom. Interesnih dejavnosti se ne izvaja. Dodatni in dopolnilni pouk ter ISP se 
izvaja do realizacije zahtevanih ur. 
 
Roditeljski sestanki in govorilne ure se izvajajo po telefonu in v elektronski obliki oziroma 
videokonferencah. 
 

3. OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN  
 

Vzgojno in izobraževalno delo za vse učence poteka v normativno določenih oddelkih, kot pred 
razglasitvijo pandemije. 
 

4. RAZPORED ODDELKOV PO UČILNICAH  
 

Pouk se organizira v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni 
učitelji. Učilnice se uredijo tako, da se zagotavlja fizična distanca med učenci. Pouk in vse dejavnosti 
potekajo tako, da se učenci med seboj ne mešajo med posameznimi oddelki oz. da se med njimi 
zagotavlja priporočena fizična distanca.  
 

ODDELEK MATIČNA UČILNICA 

1.A 1.A 

1.B 1.B 

2.A 2.A 

2.B 2.B 

3.A 3.A 

3.B 3.B 

4.A 4.A 

4.B 4.B 

5.A 5.A 

5.B 5.B 

6.A TJA1 

6.B TJA2 

7.A MAT1 

7.B MAT2 

8.A ZGO 

8.B SLJ1 



9.A NAR 

9.B FIZ 

 
 

5. JUTRANJE VARSTVO V 1. RAZREDU  
 
izvajajo učitelji po ustaljenem dnevnem razporedu dela (urnik pred epidemijo) s spremembo pričetka 
izvajanja. Dolgo jutranje varstvo prične učitelj izvajati ob 6. 40 uri v 1. A razredu, kratko jutranje varstvo 
prične učitelj izvajati ob 7.00 uri v 1. B razredu. 
 
 

6. PODALJŠANO BIVANJE V 1. do 4. RAZREDU 
 
Podaljšano bivanje se izvaja po zaključku obveznega programa (pouka) v oddelkih od 1. do 4. razreda 
po prilagojenem urniku glede na predhodne prijave staršev.  
 

ODDELEK UČILNICA PB 

1.A 1.A 

1.B 1.B 

2.A 2.A 

2.B 2.B 

3.A 3.A 

3.B 3.B 

4.A 4.A  

4.B 4.B  

 
 

7. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV  
 

 
a. Vstop v šolo  
Vstop v šolo je mogoč 10. minut pred pričetkom pouka in sicer od 7.20 do 7.30 za učence, ki pričenjajo 

s poukom ob 7.30, nato se vrata šole zaklenejo in se ponovno odklenejo ob 8.10, ko po skupinah  

vstopajo v šolo učenci, ki pričenjajo s poukom ob 8. 20 uri. Nadalje je šola zaklenjena od 8.20 do 11.55 

ure. Za varstvo vozačev pred pričetkom pouka poskrbi Irena Pirc: 

- Za učence pred preduro: od 7.00 – 7.30 

- Za učence pred prvo uro: od 8.50 – 8.20 

Vstope nadzoruje hišnik in dežurni učitelj. Učitelj, ki z učenci izvaja prvo uro pouka zbere učence pred 

šolo in jih odpelje v učilnico. (Izjema so prvošolci, kjer se vstop v šolo in JV izvaja skladno s pravili 

COVID). Pred šolo se skupine zbirajo na označenem mestu. V šolo vstopajo skupine s priporočeno 

fizično distanco in ločeno skozi: 

- učenci 1.ab, 2.ab in 3. a razreda glavni vhod 

- učenci 4.ab, 5. ab razreda skozi vhod mimo garderob 

- učenci 6. ab, 7. ab, 8. ab razreda skozi vhod desno v telovadnici 

- učenci 9. ab in 3.b razreda skozi vhod mimo knjižnice 

Učenci se preobujejo pred matično učilnico in odidejo v razred. Roke si umijejo z vodo in milom potem, 
ko odložijo garderobo, ob vstopu v matično učilnico – pred pričetkom pouka. 



Vstop v šolo je dovoljen učencem in zaposlenim. Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po 
predhodni najavi.  

Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na mizah ob vhodu. 

Zaposleni vstopajo v šolo in iz nje izstopajo skozi stranski vhod ob garderobah na vzhodnem delu 
stavbe.  Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. 

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni  uri  med 
staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo.  

b. Gibanje po šoli  
Učenci in zaposleni se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi označbami, ki predpisujejo 
smer gibanja in medosebno razdaljo. V skupnih prostorih šole je za starejše od 12 let priporočena 
uporaba maske.  
 
Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj. Učenci 

odidejo na stranišče posamično z dovoljenjem učitelja. 

c. Zračenje učilnic  
Pred poukom in po vsaki uri se učilnice temeljito prezrači, če je možno so okna odprta ves čas pouka 
in odmorov. 
 
d. Preventivni ukrepi v učilnicah  
V učilnicah so:  
- umivalniki s tekočo vodo in milo 

- podajalniki papirnatih brisač  

- koši za smeti  

- razkužilo z najmanj 70 % etanola (koncentracija 70–80 %) za trde površine (mize) in razkužilo za roke. 
 
Sedežni red učencev se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji učencev ne presedajo. Mesta 

se označijo.  Pri morebitnih stikih se dosledno upošteva priporočeno medsebojno razdaljo. Ob vstopu 

v učilnico si učenci umujejo ali razkužijo roke. Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin. 

Učenci razrednega pouka domov ne nosijo šolskih potrebščin. Prvi dan ponovnega pouka prinesejo vse 

šolske potrebščine v šolo, nato ostanejo v šoli do konca šolskega leta. 

Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok in pravilni higieni 
kašlja.  
 
e. Odmori in šolska prehrana  
Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci 
učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Okna v 
toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.  
 
Malica je pripravljena enoporcijsko. Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici. Do učilnice jo 
dostavi kuhinjsko osebje. Pred in po malici je potrebno mizo očistiti in pripraviti v skladu s priporočili 
NIJZ. Malico v vseh razredih razdeli učitelj, ki poučuje uro pred malico  v skladu s priporočili NIJZ. 
 
Kosilo imajo učenci v šolski jedilnici, kjer se držijo protokola v jedilnici, ki je pripravljena tako, da 
naenkrat lahko kosi do 80 učencev (razmiki med mizami, talne označbe, sedijo lahko na označenih 
stolih, zračenje…). Učenci 1. in 2. razreda imajo kosilo vsak dan ob 11. 45 uri. Učenci ostalih razredov 
pa po zaključku pouka. Pred vsakim obrokom in po njem, si morajo učenci umiti roke. Za razkuževanje 
prostorov, miz …, poskrbi osebje šole. Na kosilo do razdelilnega pulta učence odpelje učitelj, ki je z 



učenci izvajal zadnjo uro njihovega pouka. Dežurstvo v jedilnici poteka po razporedu dežurstva, ki visi 
na oglasni deski v zbornici.   
 
f. Pisna gradiva in knjižnica  
V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta. Izposoja ni možna. Če ima kdo od 
učencev knjige, ki jih mora vrniti, jih razredniku prinese v ponedeljek, 1. 6. 2020. oz. v sredo, 3. 6. 
2020. 
 
g. Odhod domov  
Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo priporočeno medsebojno razdaljo. 

Učenci, ki niso naročeno na kosilo odidejo, takoj po zaključku pouka. Učenci, ki koristijo kosilo pa takoj 

po kosilu.   

 

8. UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COV ID 19  
 

V kolikor zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal , ga učitelj napoti v učilnico poleg 
pisarne svetovalne službe, kjer počaka na starša, ki ga prevzame po predhodnem klicu. Tak učenec ta 
čas nosi zaščitno masko. Za učenca poskrbi svetovalna delavka, prav tako za obveščanje staršev. 
Učenec počaka starše oz. se napoti domov. (Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza). Uporablja 
naj samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj jih, v kolikor je to mogoče, v tem času ne uporablja 
nihče drug. Osebje, ki je v stiku z obolelim učencem, naj nosi masko in upošteva navodila o medosebni 
razdalji in higieni rok.  
 
Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka. V primeru, da zdravnik napoti 
otroka na testiranje in če je izvid testa negativen, dobi učenec 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 oz. ga o tem obvesti izbrani zdravnik učenca. V primeru 
pozitivnega izvida NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo. V epidemiološki preiskavi sodelujejo NIJZ, 
vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in drugi. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in 
identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim učencem v času kužnosti doma, na poti v šolo, v šoli 
itd. 
 
O epidemioloških ukrepih v osnovni šoli se vodstvo šole posvetuje z območno enoto NIJZ. O primerih 
COVID-19 je praviloma obveščeno zdravstvo. (V kolikor se zgodi, da ima vodstvo osnovne šole prej 
informacijo o primeru COVID-19 v šoli, se o tem posvetuje z epidemiologom območne enote NIJZ). 
 
Če zboli osebje osnovne šole z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in 
pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je oseba COVID-19 pozitivna, izbrani zdravnik oziroma 
laboratorij o tem obvesti NIJZ, ki začne z epidemiološko preiskavo. 
 
Prostore osnovne šole, kjer se je gibal oboleli učenec in/ali osebje s COVID-19, se temeljito očisti, izvede 
dezinfekcijo in temeljito prezrači. 
 
Priporočila NIJZ vodstvom šol za ravnanje v primeru suma oz. potrjenega primera COVID-19: 
Ravnatelja o potrjenem primeru COVID-19 obvesti epidemiološka služba. Ravnatelj ukrepa v skladu z 
navodili regijskega epidemiologa. Ravnatelj obvesti MIZŠ. V primeru, če ravnatelja o sumu ali o 
potrjenem primeru COVID-19 pri učencu ali v družini/gospodinjstvu učenca obvestijo starši, se 
ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z regijskim epidemiologom. V primeru potrjene bolezni COVID-
19 pri učencu, ravnatelj obvesti MIZŠ. 



V primeru, če ravnatelja opozori zaposleni, da obstaja sum ali je test potrdil COVID-19 pri zaposlenem 
oz. pri članu njegove družine/gospodinjstva, se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z regijskim 
epidemiologom. V primeru potrjene bolezni COVID-19 pri zaposlenem, ravnatelj obvesti MIZŠ. 
 
Obveščanje v zdravstveni službi poteka tako, da zdravnik, ki je pri pacientu potrdil okužbo s COVID-19 
obvesti regijskega epidemiologa, ki potem kontaktira vodstvo šole, izvede epidemiološko preiskavo in 
predlaga nadaljnje ukrepe.  
 
 
Številka: 
Datum: 30. 5. 2020 
 
        

Erika Melihen, ravnateljica 
 

 
 
 
Priloga: 
HIGIENSKA PRIPOROČILA NIJZ ZA IZVAJANJE POUKA V OBDOBJU, KO SE POJAVLJAJO POSAMIČNI 
PRIMERI COVID-19 
Higienska priporočila se uporabljajo smiselno. 
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