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Maribor, 1. 9. 2020 

 

V času razmer, povezanih s Covid-19, vse do preklica, veljajo določila tega dokumenta. 
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Dopolnilo hišnega reda OŠ Slave Klavore v razmerah, povezanih s Covid-19, je bilo 

pripravljeno na podlagi dokumentov, ki smo jih prejeli iz strani MIZŠ in NIJZ: 

DOPOLNILA IN DOKUMENTI  

- Posodobljene usmeritve glede koronavirusa (SARS-CoV-2), ki vsebujejo ažurirane 

uradne informacije   Številka 6030-1/2020/7  z dne, 6. 3. 2020  

- Sklep RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30. 4. 2020 

-  Sklep RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020, z dne 5. 5. 2020  

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

- Dokumenta NIJZ - Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence 

prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19, z dne 8. 5. 2020 

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

- Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in 

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

- Priporočila 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  

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

ZRSS; NIJZ, avgust 2020 

- Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 - NIJZ, 28. 8. 2020 

- Določilo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe 

z virusom SARS-CoV-2 z dne, 18.09.2020 

- Okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2020/72 z dne, 03. 10. 2020 

- Določilo odloka o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužb in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 z dne, 02.10.2020 

- Okrožnica MIZŠ - Zaprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov s ponedeljkom, z dnem 

26. 10. 2020 

V času bivanja v šoli  bomo pouk izvajali v skladu z navodili NIJZ in priporočenih oz. določenih 

modelih s strani MIZŠ. Pouk bo izvajan do preklica v matičnih učilnicah, v tako imenovanih 

mehurčkih. Dnevi dejavnosti se bodo izvajali v šoli, plavalnega tečaja, šole v naravi in ostalih 

izvenšolskih dejavnosti se do preklica ne bo izvajalo. Ravno tako ne bodo izvajali dejavnosti 

do preklica zunanji izvajalci. 

V primeru, da se bi pouk ponovno izvajal na daljavo, bomo upoštevali vsa navodila in s 

pomočjo IKT tehnologije izpeljali načrtovan program dela. 

 

1. UVODNA POJASNILA 

Vsi deležniki – učenci, zaposleni in starši, smo dolžni upoštevati dopolnila hišnega reda v 

razmerah, povezanih s Covid-19.  

Dopolnjen Hišni red velja za učence, zaposlene, 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, so dolžni upoštevati predpisan protokol ravnanja in gibanja. 
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2. 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, oziroma 

razkužilom za roke; 

- higiena kašlja: preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim 

robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava; robček odvržemo v koš in si nato 

temeljito umijemo roke z milom in vodo; 

- redno čistimo/razkožujemo površine miz, kljuke, ograje stopnišča ali po dotikanju tudi 

druge površine; 

- kljub nošenju mask pazimo, da se ne dotikamo obraza – oči, nosu in ust z nečistimi 

rokami; 

- upoštevamo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m do 2m – zaradi kapljičnega prenosa; 

- učilnice in zaprti prostori se redno in temeljito prezračujejo; 

- na vseh vidnih mestih so nameščeni podajalniki razkužil, ki jih je potrebno obvezno 

uporabiti ob vstopu v šolo; 

- na več vidnih mestih so izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi in redno 

predvajanje infografike na televizijskem ekranu v avli šole. 

 

3. PROSTOR ZA IZOLACIJO V PRIMERU ODKRITJA SUMA NA COVID-19 TER 

PROTOKOL OB SUMU NA OKUŽBO 

 

Če učenec kaže znake akutne okužbe dihal ali obstaja sum na vročino, šola nemudoma obvesti 

starše ali skrbnike otroka. Do prihoda le teh otrok počaka v za to namenjenem izolacijskem 

prostoru – učilnica pred vstopom v predmetno stopnjo. V tem času povsod obvezno nosi masko. 

Po odhodu se izvede temeljita dezinfekcija prostora. 

Če se pri otroku potrdi okužba za Covid-19, so starši dolžni obvestiti razrednika oz. ravnatelja 

šole. Šola o tem obvesti NIJZ, ki vodi protokol ravnanja. 

V primeru, da zboli učitelj oz. se pri njem pojavijo znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz 

delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je Covid-19 pozitiven, o tem 

obvesti ravnatelja. Le ta obvesti NIJZ, ki prične s protokolom ravnanja.  

Prostore, kjer se je gibal učitelj s sumom na Covid-19 se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. 

Prostore se tudi temeljito prezrači. 

 

4. PRIHOD V ŠOLO 

Starši otrok prvošolcev pripeljejo otroka do šolskega vhoda, kjer skrbijo za razdaljo med 

posamezniki po oznakah pred šolo. Ob vstopu v šolo ima otrok na obrazu obvezno masko in 

počaka prihod razredničarke, ki otroke odpelje v matični razred. Posebej je potrebno slediti 
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uram prihoda – objavljeno na spletni strani šole  in se čim krajši čas zadrževati pred prostori 

šole. 

Tudi ostali otroci, ki prihajajo v spremstvu staršev, so dolžni upoštevati vsa priporočila NIJZ-

ja. Otroci se zbirajo v mehurčkih in se ne mešajo med seboj. Starši v najkrajšem možnem času 

zapustijo šolsko dvorišče in skrbijo za medsebojno razdaljo, razen če gre za člane iste družine. 

Otroci višjih razredov prihajajo v šolo pri vnaprej določenih in označenih vhodih ob urah, ki so 

za prihod določene. Zberejo se na šolskem dvorišču v razrednem mehurčku in se ne mešajo. 

Počaka jih za njihov razred določen učitelj in jih pospremi v šolske prostore. Pri tem je nošenje 

mask  in razkuževanje rok obvezno do vstopa v matično učilnico. 

 

5. JUTRANJE VARSTVO 

Jutranje varstvo se izvaja od 6.00 ure v razrednih mehurčkih.  

Starši ali druge odrasle osebe, ki niso zaposlene v šoli, otroka oddajo pri vhodu šole, kjer ga 

prevzame strokovni delavec šole in ob varnostnih ukrepih pospremi do matične učilnice. 

 

6. OSEBNA VAROVALNA OPREMA  

 

Učenci morajo pri vstopanju v šolo ali izstopanju iz nje obvezno nositi zaščitno masko. Zaščitne 

maske je potrebno redno menjati in morajo biti čiste. Starši poskrbijo, da so tudi pravilno 

nameščene. Vsi zaposleni otroke opozarjamo, da masko, ki jo namerava odvreči, odvrže v za 

to namenjen koš, saj gre za odpadek, ki je nevaren za širjenje bolezni Covid-19. 

Če  so v razredu učenci enega oddelka - mehurčka, uporaba mask učencem ni potrebna. 

Masko obvezno uporabljajo pri gibanju po šoli in če ni mogoče zgotoviti zadostne razdalje (1,5-

2m) pri izvedbi razširjenega programa, izbirnih predmetov in pouka v manjših učnih skupinah. 

Na prostem je ni potrebno nositi, vendar je pri tem nujno potrebno vzdrževati razdaljo med 

učenci od 1,5 – 2 m.  

Zaposleni ob stiku z drugimi zaposlenimi  obvezno uporabljajo masko. V razredu 

uporabljajo masko ob bližnjem stiku z učencem (manj od 1,5m), ali po svoji presoji ves čas.  

Vsi zaposleni in učenci razreda se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in 

odstranitve zaščitne maske ter razkuževanja rok ob infografiki, ki je nameščena v učilnicah, na 

hodnikih, v skupnih prostorih in na televizijskem ekranu v avli šole.  

 

 

7. GIBANJE PO ŠOLI, UPORABA TOALETNIH PROSTOROV  

 

Učenci ne smejo prehajati iz ene v drugo učilnico, ki ni njihova matična učilnica – tudi ne med 

odmori.  
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Razredi učencev se ne mešajo in ne družijo med seboj. 

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo lokacijsko najbližje toaletne prostore – tiste, ki 

so matični učilnici najbližje.  

Tudi v toaletnih prostorih upoštevajo vse varnostne ukrepe za zajezitev okužbe s Covid-19: 

obvezno nošenje maske, temeljito umivanje rok,  razkuževanje, varnostna razdalja, v prostorih 

WC le učenci istega mehurčka. 

 

 

8. RAZKUŽEVANJE PROSTOROV, ZRAČENJE  

 

Dežurna čistilka večkrat dnevno poskrbi za razkuževanje kljuk in vodnih armatur. Učitelji 

športa razkužijo garderobo med vsako menjavo oddelkov.  

Pred pričetkom pouka in po vsaki šolski uri - med vsakim odmorom, dežurni učenec ali učitelj, 

ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje 

učilnice. Če je mogoče, so okna odprta tudi v času izvedbe pouka. Pri tem poskrbimo, da imajo 

otroci dodatna oblačila v primeru, da jih zebe. 

 

 

9. SEDEŽNI RED V UČILNICAH, SLEDENJE POUKU, ŠOLSKE POTREBŠČINE  

 

Sedežni red v učilnicah je stalen. Med seboj se na stolih učenci ne izmenjujejo.  

Učence opozarjamo na fizično distanco, šolske mize v razredu so razmaknjene.  

Pouk v računalniški učilnici in v učilnici tehnike se izvaja prilagojeno. Vsak učenec po uporabi 

tipkovnico, miško in ostale predmete razkuži. Pri predmetih naravoslovja, kemije, biologije in 

fizike učitelji ne izvajajo poskusov.  

Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin. Učila se pred menjavo razkužijo.  

 

 

10. PODALJŠANO BIVANJE, ODHODI DOMOV 

 

Podalšjano bivanje se izvaja v ustaljenih skupinah. Učenci praviloma odhajajo domov po 

vnaprej usklajenem urniku, pripravljenem na podlagi vnaprej pridobljenih prijavah ur odhoda 

s strani staršev. 

V primeru potrebe predčasnega odhoda, starši namero sporočijo pisno ali po telefonu učitelju 

ali v tajništvo šole. Starši otroka počakajo pred šolo in ne vstopajo v šolo.  Otroka počakajo na 

mestu, kjer so ga zjutraj oddali v šolo, v varni medsebojni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m.  

Obvezno opozarjamo starše, da se skupaj z otroki ne zadržujejo na šolskem dvorišču, klopcah 

ali na zelenicah, da s tem preprečimo druženje mešanih skupin. V primeru, da ni mogoče 

zagotoviti ustrezne razdalje, je nošenje mask obvezno. 
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11. MALICA, POPOLDANSKA MALICA  

 

Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici oddelka.  

V razredu učitelj poskrbi za delitev malice. Malico prinese osebje kuhinje do razredov, ob 

upoštevanju ukrepov pa jo v kuhinjo vrnejo dežurni učenci.  

Prehrana učencev se izvaja skladno s prijavami učencev ob začetku šolskega leta.  

Prijavo/odjavo obrokov za učence še naprej urejajo starši telefonsko.  

Pred pričetkom malice učenci ob nadzoru učitelja  razkužijo mize.  

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.  

Popoldansko malico za skupino učencev OPB prevzame učitelj skupine v jedilnici, ki jo tudi 

deli pod enakimi pogoji kot dopoldansko malico.  

 

 

12.  ODMORI , REKREATIVNI ODMOR 

 

Na vseh lokacijah zunaj šole in v šoli se upošteva fizična razdalja.  

Med odmori učenci lahko ostajajo v matični učilnici in se ne zadržujejo na hodniku, ob tem pa 

obvezno prezračujejo učilnice in skrbijo za varnostno razdaljo med seboj, oziroma dosledno 

nošenje mask.  

 

 

13. KOSILO  

 

Kosilo je za učence organizirano vsak šolski dan ob upoštevanju fizične razdalje min. 1,5m.  

Učenci jedo kosilo v šolski jedilnici. Pri tem upoštevajo posebej oblikovan urnik prihajanja na 

kosilo. Glede na razpored učence odpelje na kosilo učitelj, ki je zaključil uro in jih zadrži v 

učilnici do ure, ki je bila določena z urnikom za kosilo. 

Tudi osebje v kuhinji je dolžno upoštevati priporočila NIJZ.  

Ob prihodu v jedilnico si učenci temeljito umijejo 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 in z obveznim 

nošenjem mask.  

 

14. ZBORNICA, KABINETI ZA UČITELJE  

 

Učitelji in drugi zaposleni dosledno upoštevajo splošne higienske ukrepe in protokol NIJZ v 

vseh prostorih šole.  

Pri organizaciji in izvedbi dela s starši, med zaposlenimi in ostalimi deležniki upoštevajo, da 

imajo videokonference ali uporaba telefona prednost pred klasičnimi sestanki.  
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15. KOMUNIKACIJA S STARŠI  

 

Starši naj govorilne ure in pridobivanje informacij opravijo večinoma po telefonu ali po drugih 

komunikacijskih kanalih (elektronska pošta, videoklici).  Osebna komunikacija staršev s šolo 

je možna samo v izjemnih primerih in po predhodnem dogovoru. Pri tem se upoštevajo vsi 

varnostni ukrepi.  

Roditeljski sestanki se praviloma izvajajo na daljavo preko videoklica. 

 

 

16. ŠOLSKA KNJIŽNICA  

 

Za knjižnico veljajo posebni ukrepi glede vračanja in izposojanja  knjižničnega gradiva, ki 

veljajo za  knjižnice v skladu z navodili NIJZ.  

V šolski knjižnici je med odmori lahko naenkrat le 5 učencev iz istega mehurčka.  

Med poukom je v šolski knjižnici lahko en oddelek in z obvezno uporabo maske.  

Vrnjeno gradivo bo tri dni v karanteni in ta čas ne bo dostopno. Odloži se v na to vnaprej 

določen prostor in ga na vnaprej določenem mestu lahko tudi dvignejo po predhodni rezervaciji. 

Pred iskanjem knjig na policah si učenci obvezno razkužijo roke z razkužilom, nameščenim ob 

vhodu v knjižnico.  

Bralec naj si pred in po branju doma ali v šoli obvezno umije ali razkuži roke. Obiskovalci naj 

se dotikajo čim manj predmetov in površin v šolski knjižnici.  

 

17. UPORABA, VELJAVNOST  

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.  

 

Maribor, 1. 9. 2020 

     

                   


