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Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ 
 
Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. Z osnovnim 
pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to sicer ni združljivo, saj nam to 
ne dopuščajo tako kadrovski kot prostorski pogoji. Smo pa pripravili ukrepe, da čim bolj zmanjšamo 
prenos okužbe. 
 

1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.  
2. Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Ob  vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke. 

Razkužila so tudi na hodnikih in v učilnicah. 
3. Pred začetkom pouka jih sprejema in usmerja odrasla oseba. Učenci prihajajo v šolo deset 

minut pred pričetkom pouka. Učenci vozači prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom in 
odhajajo s prvim možnim avtobusom (glede na pričetek/zaključek svojega urnika). Na 
pričetek pouka počakajo v učilnici jutranjega varstva oziroma v matični učilnici, po zaključku 
pa v učilnici podaljšanega bivanja. 

4. Učenec se preobuje v garderobi in le-to takoj zapusti. 
5. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran. 
6. Vsi, ki vstopajo v šolo si ob vstopu nadanejo zaščitno masko, in jo uporabljajo v vseh skupnih 

prostorih. 
7. Starši in ostali obiskovalci ne vstopajo v šolo. Vstop je možen le ob predhodni najavi in ob 

upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. 
 

Vstop v šolo 
 
V matično šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda. Vsaka vrata nadzoruje              
dežurni zaposleni šole. Vstop v šolo je mogoč od 6.30 – 8.00, nato se vrata šole zaklenejo in se                   
ponovno odklenejo ob odhodu domov. 
 Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Starši oddajo otroka pred šolo. 

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni uri              
med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo, na za to določenih točkah in v                 
varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe. V primeru sprememb odhoda učencev                 
domov, starši pokličejo na šolsko telefonsko številko. 
 
Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so                 
si jo dolžni priskrbeti sami. Pozvonijo na zvonec pred glavnim vhodom. 
 



Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na nosilcu na steni in na                    
mizah ob vhodu. 
 
Učenci se razkužujejo potem, ko odložijo garderobo, in sicer se razkužujejo ob vstopu v njihovo               
matično učilnico – pred pričetkom pouka. 
 
Zaposleni vstopajo v matično šolo in iz nje izstopajo skozi glavni vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z                  
razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne                
maske.  
 
Gibanje po šoli 
 
Učenci 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. 
Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj. 
Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore 

– tiste, ki so matični učilnici najbližje. 
 
 
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 obriše s papirnato brisačko, prepojeno z               
razkužilom ali z alkoholnimi robčki. 
 
Učitelj, ki je zadolžen za matično učilnico, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači              
učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot je                  
določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka. 
 
Po vsaki šolski uri - med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz                  
učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice. 
 
Preventivni ukrepi v učilnicah 
 
V učilnicah so: 

- Umivalniki s tekočo vodo 
- Podajalniki papirnatih brisač 
- Koši za smeti 
- Razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%) 

 
Učenci v učilnicah sedijo na zato določenih stolih, ki so poimensko označeni. Med seboj se na stolih                 
ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji učencev ne              
presedajo. Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. V pomoč so               
jim oznake. Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo. 
 
Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke. 
Ob odhodu domov si učenci razkužijo roke. 
Pouk v računalniški učilnici se izvaja.  
Pouk v gospodinjski učilnici se izvaja, ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. 
Pouk športa še v največji možni meri izvaja zunaj, v telovadnici pa le v primeru slabega vremena, ob 
upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. 



Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin. 
Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence prve triade              
dodatno usmerja učitelj. 

 
Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine: 

- Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo. 
- Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna 

kontaminacija umivalnika. 
- Sredstvo za zaščito pred soncem (velja predvsem v prvi triadi). 

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

 

Enkrat dnevno, najbolje po malici, čistilka razkuži delovne površine v razredih. Čistilka redno             
razkužuje toaletne prostore po vsaki uporabi (wc školjka, kotliček, kljuke, pipe, umivalnik…). 

 

 

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.               
Pri odhodih na stranišče mora učitelj paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Tudi v                 
toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na medsebojno            
razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo. 
 
Malica je pripravljena enoporcijsko, hrana je zaščitena s folijo. Učenci malicajo izključno v svoji              
matični učilnici. 
Hrano pri malici razdeli izključno učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. Malico                  
pred matične učilnice pred pričetkom odmora za malico prinese kuharica. 
 
Pred pričetkom malice/kosila učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato             
naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. 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. 
 
V prvi triadi in PPVI pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj. V 9. razredu to opravijo učenci                  
sami. 
 
Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnese izpred matične učilnice             
po koncu odmora za malico kuharica. 
 
Kosilo za 1. triado se prične ob 12.20. in poteka v jedilnici. Učenci vstopajo posamično in si pred                  
vstopom razkužijo roke. Učenci se po jedilnici pomikajo v smeri talnih označb in vzdržujejo              
medosebno razdaljo. Vsak učenec sedi na stalnem mestu, za svojo mizo in na svojem stolu. Učenec                
si sam s pladnjem prinese kosilo na mizo. 
Ko s kosilom zaključi, pladenj z ostanki kosila, embalaže odnese v zadnji del jedilnice in loči                
odpadke. Jedilnico zapusti skozi zadnja vrata. 
 
Dežurstvo učencev je v času teh ukrepov ukinjeno. 
 
 



Pisna gradiva in knjižnica 
V šolski knjižnici je lahko največ 5 učencev, če se izvaja VIZ program, sicer 2 izposojevalca v varnostni 
razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v karanteno. 
 
Odhod domov 
Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 
m. Ob odhodu domov učitelj pospremi učence do garderobe z garderobnimi omaricami ter učence 
opozarja na spoštovanje ukrepov. 
 
Čiščenje prostorov 
Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za                
čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka. 
 
Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po              
končanju 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. Površine, ki se                  
jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd. ,                
čistilke razkužujejo najmanj 5x dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje              
tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka. 
 
Čistilke praznijo koše za smeti 2x dnevno. 
 
Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme. 
 
Drugi ukrepi 
V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli ter učenci nad 12 let (skladno s priporočili NIJZ). 
Učitelji in drugi strokovni delavci so v učilnici lahko brez maske. V primeru, ko ni zagotovljena 
ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), je maska obvezna.  
Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške 
oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli ob 
doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O tem mora biti vodstvo šole obveščeno. 
Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške povezave 
oziroma prek videopovezav. Kadar bodo v živo, smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede 
medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil NIJZ.  
 
Ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne.  
 
Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Skupine učencev bodo ločene. 
 
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).  

 
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. 
 



Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja 
 

- Zajtrk in popoldanska malica nista organizirana. 
- Malica je enoporcijsko pripravljena. 
- Kosilo je organizirano za vse učence in sicer po določenem urniku. Poteka v jedilnici po               

strogih protokolih. Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom             
dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega               
razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m – 2 m). Jedilnico se za vsako skupino razkuži. 
 

 
Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko ves čas, ko so v kuhinji. Delovna oblačila                
so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60°C. 
 
Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke. 
 
Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov.           
Medosebna razdalja med zaposlenimi je 1,5 – 2,0 m. 
V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo roke, enako ob                
odhodu iz nje. 
 
Med izmenjavo učencev v učilnici je potrebno jedilnico temeljito prezračiti, mize, stole in pladnje pa               
razkužiti. Za to poskrbi kuharica. 
 
Kuharica pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti od rabe tudi              
večkrat. 
Šola naredi nov razpored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo v šoli. Z                
razporedom seznani učence. 
Pri izdajnem pultu je lahko le en učenec. 
 
Poti vstopa in izstopa se ne križajo, temveč potekajo po označenih koridorjih. 
 
Zaposleni 
Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 – 2,0m. V zbornici               
je hkrati lahko le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano razdaljo. V kabinetih se zaposleni               
izogibajo sočasni uporabi prostora tako, da sklenejo dogovor o tem, kdo bo kdaj uporabljal kabinet. 
 
Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo socialno distanco. 
 
Zaposleni praviloma ne sestankujejo v živo, svoje medsebojne dogovore sklenejo po telefonu,            
elektronski pošti, videokonferenci ali z uporabo eAsistenta. 
 
Vožnja s šolskim kombijem 
Voznik mora ves čas nositi zaščitno masko. V voznikovih vratih mora biti nameščeno razkužilo za               
roke. Voznik si pred vstopom v kombi razkuži roke. 
V kombiju so lahko zasedeni vsi sedeži. 
Šolarji vozači morajo ves čas vožnje nositi masko. Mlajšim otrokom jo pomagajo namestiti starši.              
Zjutraj morajo zaščitne maske šolarjem vozačem priskrbeti starši, kasneje šola. Pred vstopom v             
kombi si morajo razkužiti roke z razkužilom, ki ga priskrbi voznik. Šolarji naj se čim manj dotikajo                 
katerihkoli površin v kombiju. 
 
Po končani vožnji je treba vozilo temeljito prezračiti in pred začetkom naslednje vožnje razkužiti              



vse površine, s katerimi so bili šolarji lahko v stiku (kljuke vrat, prijemala in naslonjala za roke in                  
glavo, varnostni pasovi, okna zaradi morebitnega naslanjanja nanje…). 
 
Tekom vožnje je treba zagotavljati intenzivno prezračevanje vozila z zunanjim zajemom zraka,            
možnost prezračevanja s kroženjem notranjega zraka v vozilu naj se ne uporablja. 
 

 

UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19 
 
V kolikor zboli učenec, ga učitelj pripelje v pisarno svetovalne službe, ki pokliče starše, da ga                
pridejo iskat. Svetovalna delavka z učencem počaka na starša v sobi za izolacijo (kabinet              
psihologinje in logopedinje). Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko. 
 
Starši so dolžni obvestiti ravnateljico šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), v               
kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. Ravnateljica je dolžna v najkrajšem možnem                 
času o tem obvestiti 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 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi               
spremljajo svoje zdravstveno stanje. 
 
V kolikor zboli učitelj, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je                 
okužen s Covid – 19, o tem v roku 24 ur obvesti ravnateljico šole (telefonsko, elektronska pošta,                 
eAsistent). Ravnateljica je dolžna v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ, ki prične z enakim              
postopkom kot je opisano zgoraj. 
 
V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne šolske             
stavbe. 
 

 

Aleksandra Valančič, ravnateljica 


