OSNOVNA ŠOLA MIROLAVA VILHARJA POSTOJNA

PROTOKOL ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA IN
SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA V ČASU, ZAZNAMOVANEM S
COVID-19

Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
30. 8. 2020

UVOD
Pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument, ki se spreminja po potrebi glede na dejansko
situacijo, državne ukrepe, pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti
od epidemiološke situacije v RS. Zavod ga bo dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega.
Vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani šole.
Pravila so dokument šole, ki je v skladu s »Higienskimi priporočili za izvajanje pouka v osnovni šoli za
preprečevanje širjenja SARS-CoV-2«.
Narejen je z namenom, da se v VIZ OŠ Miroslava Vilharja Postojna opredeli ravnanja, dejanja, ukrepe
in njihovo izvajanje s strani vseh deležnikov v času trajanja virusa SARS-CoV-2 in širjenja bolezni
covid-19.
V dokumentu so opredeljeni načrti in mehanizmi, s katerimi bomo zagotavljali varno fizično
(upoštevajoč epidemiološko sliko in zdravstvene razmere) in spodbudno učno okolje kot temelj vzgojnoizobraževalnega procesa na šoli.
Za zagotovitev kakovostnega in kontinuiranega poteka vzgojno-izobraževalnega procesa v primeru
spreminjanja epidemiološke slike je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v
sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) in Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje (NIJZ) podalo priporočila za izvedbo različnih modelov poučevanja.

PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL

Pravna podlaga

Protokol temelji na pravni podlagi pravnih aktov, okrožnic MIZŠ in priporočil drugih institucij:


Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli v času epidemije covid-19 z dne 27. 7. 2020.



Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah in glasbenih šolah ter programih za
otroke s posebnimi potrebami v šolskem letu 2020/2021, okrožnica MIZŠ, št. 6030-172020/53 z dne
6. 7. 2020.



Položaj zaposlenih ob odrejeni karanteni in priporočila NIJZ, št. 6030-1/2020/58 z dne 13. 8. 2020.



Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, modeli in
priporočila, MIZŠ in ZRSŠ, avgust 2020.



Začetek šolskega leta 2020/2021, okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/2020/59 z dne 25. 8. 2020.



Pojasnila in priporočila NIJZ za uporabo mask z dne 28. 8. 2020, za obdobje 31. 8. 2020 do 6. 9.
2020, okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/2020/60 z dne 28. 8. 2020.

DELEŽNIKI
Organizacija dela v obdobju, ko se v državi širi drugi val okužb, zajema vse deležnike vzgojno-izobraževalnega
dela (v nadaljevanju VIZ): učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje
osebe, ki so v stiku s šolo (npr. dobavitelji).
IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Za vse učence se šolsko leto 2020/2021 začne s poukom v torek, 1. septembra po modelu B in poteka v
skladu s šolskim koledarjem.
Različni modeli pouka temeljijo na zasnovi slovenskega šolskega sistema, na izkušnjah pri izvajanju
izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2019/20, na rezultatih raziskave o izobraževanju na daljavo, ki jo je
izvedel ZRSŠ, ter na kadrovskih in na prostorskih pogojih slovenskih šol. Modeli so zasnovani tako, da jih bo
možno aktivirati kadar koli med šolskim letom, odvisno od epidemiološkega stanja (okrožnica MIZŠ, 6. 7.
2020, ter Modeli in priporočila ZRSŠ, avgust 2020).
MODEL

A

B

C

ODLOČITEV O
AKTIVACIJI MODELA

OMEJITVE

Model ne predvideva nikakršnih omejitev.
Pouk poteka po urniku, ki v največji
možni meri preprečuje mešanje
učencev med seboj.

Vlada RS oz. ministrica,
po 20. 8. 2020 oz.
kadar koli med letom.

NIJZ

Pouka ni možno izvajati za vse
učence.
Izvaja se ga lahko za celotne oddelke
ali za manjše skupine, in sicer tako,
da so v šoli 1.-3. r. in 4., 5. r., ostali
razredi imajo pouk na daljavo.
Pouk na daljavo za vse učence.

Vlada RS oz. ministrica,
po 20. 8. 2020 oz.
kadar koli med letom.

NIJZ

D

PODMODEL
BC1

PODMODEL
BC2

PRIPOROČILA
SMERNICE

Vlada RS oz. ministrica,
po 20. 8. 2020 oz.
kadar koli med letom.

Pouka ne obiskujejo
Ravnateljica na
učenci posameznega oddelka ali več
predlog
oddelkov, le-ti imajo
regijske epidemiološke
pouk na daljavo.
službe po 1. 9. 2020 ali
Ostali so v šoli.
kadar koli med letom.
Pouka ne obiskujejo učenci
posamezne šole ali več šol.
Pouk poteka na daljavo.

Vlada RS oz. ministrica,
po 1. 9. 2020 oz.
kadar koli med letom.

NIJZ
ZRSŠ

NIJZ
ZRSŠ

NIJZ
ZRSŠ

Ob aktiviranju posameznega modela se higienska in splošna priporočila, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov
zaradi preprečevanja okužbe in zaradi vnaprej nepredvidljivega stanja, lahko spremenijo oz. dopolnijo.

Aktiviranje modela B
Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje
higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi
prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli.


Izvaja se obvezni in razširjeni program.



Potrebno je natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih
predmetov.



Izvajajo se interesne dejavnosti, varstvo vozačev, pouk v manjših učnih skupinah, JUV (jutranje
varstvo), OPB (podaljšano bivanje).

Pouk
Pouk je organiziran tako, da so učenci posameznega oddelka razvrščeni v matične učilnice (glej Priloga
1) izjema so specializirane učilnica za TIT, ŠPO, GOS in RAČ.
Učitelji posameznih predmetnih področij se v matičnih učilnicah izmenjujejo glede na njihov urnik.
Posebno pozornost bo potrebno nameniti telesni dejavnosti učencev. V skladu z možnostmi se priporoča,
da se čim več dejavnosti izvaja na prostem.
Pouk v manjših učnih skupinah, obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, interesne dejavnost,.
Varstvo vozačev, samostojno učenje, jutranje varstvo in podaljšano bivanje, poteka z zagotavljanjem
fizične distance med učenci različnih oddelkov in razredov.

Govorilne ure in roditeljski sestanki
Starši lahko govorilne ure opravijo ustno preko telefona, pisno preko elektronske pošte, aplikacije
eAsistent ali z uporabo videokonferenčnega sistema Zoom in izjemoma po predhodni najavi tudi osebno.
Roditeljski sestanki bodo potekali dopisno in z uporabo videokonferenčnega sistema Zoom. Prvi
roditeljski sestanek za starše učencev prilagojenega programa bo potekal v Vilharjevi dvorani in pred
šolo, ob upoštevanju vseh epidemioloških priporočil.

Razprave, dogovori in sklepanja
Dejavnosti, namenjene razpravi, dogovarjanju, sklepanju, kot so seje organov šol in učiteljskega zbora,
sestanki aktivov in drugi sestanki, srečanja, se izvajajo v šoli (v manjših skupinah) in na daljavo uporabo
videokonferenčnega sistema Zoom.

Prerazporeditev delovne obveznosti učiteljev
Z individualnim letnim delovnim načrtom zaposlenega (iLDN) je načrtovano delo oz. delovna obveznost
posameznega učitelja v tekočem šolskem letu. V primeru poslabšanja epidemioloških razmer ter prehoda
na druge modele oz. podmodele poučevanja lahko ravnatelj, v skladu s priporočili NIJZ, prerazporedi
delovno obveznost učiteljev.
Športno-vzgojni karton, šola v naravi, plavalni tečaj, dnevi dejavnosti in kolesarski izpit
Naštete dejavnosti šola izvaja v skladu z LDN in smiselno upošteva navodila iz publikacije COVID-19
tako, da vsaka načrtovana dejavnost v pripravi vsebuje načrt varnostnih ukrepov.

Izvajanje VIZ v CŠOD
Izvajanje šole v naravi in dni dejavnosti po sklenjenih pogodbah poteka po trenutno veljavnem modelu.
V primeru poslabšanja epidemiološkega stanja se programi vseeno izvedejo v skladu s takratnim
veljavnim modelom in prilagoditvami, ki jih zagotovi CŠOD.

Izvajanje VIZ na destinacijah po Sloveniji
Izvajanje šole v naravi rednega programa in nadstandardnega programa športa poteka na izbranih
destinacijah po Sloveniji, pri čemer nosilec dejavnosti predhodno preveri trenutne razmere na izbrani
destinaciji in preveri upoštevanje epidemioloških priporočil.

Obisk šolske knjižnice
Knjižnica je za učence in strokovne delavce šole odprta (glej Prilogo 2).

Pedagoška praksa
V času izvajanja pouka po modelu B se v šoli lahko opravlja pedagoška praksa študentov pedagoških
študijskih skupin z upoštevanjem priporočil.

Spremljanje zdravstvenega stanja
Pouk smejo obiskovati zdravi učenci in poučevati zdravi učitelji, brez znakov akutnih okužb dihal, kot
so slabo počutje, utrujenost, vročina, kašelj, oteženo dihanje, boleč trebuh.

Ukrepi v primeru, da zboli učenec
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
(soba poleg tajništva) in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V času čakanja
učenec nosi masko.
Starši ob prihodu po otroka pozvonite na glavnem vhodu v šolo.
Starši obolelega učenca nemudoma odpeljejo domov in se o nadaljnjih ukrepih posvetujejo z izbranim
osebnim zdravnikom. Če zdravnik napoti otroka na testiranje in če je izvid testa negativen, dobi otrok
navodila za zdravljenje. Preiskava na covid-19 je s tem zaključena.
Če je pri učencu potrjena okužba na covid-19, območna NIJZ prejme prijavo obolenja in začne voditi
epidemiološko preiskavo, kjer sodelujejo epidemiolog območne enote NIJZ, vodstvo šole, zdravstvena
inšpekcija in drugi ter svetuje šoli glede epidemioloških ukrepov.
Epidemiološka služba je dosegljiva vsak dan od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro na kontaktna
naslova: dežurna služba NIJZ Koper – dežurni epidemiolog – 05 620 34 67
Šola dnevno vodi seznam odsotnih učencev in o tem poroča na MIZŠ preko portala. Če učencu ni bila
odrejena karantena, lahko obiskuje šolo.

Ukrepi v primeru, če zboli zaposleni šole
Če zboli zaposleni šole z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta, zapusti
šolo in pokliče izbranega zdravnika. Zaposleni ravna v skladu z navodili zdravnika.
Če zdravnik napoti zaposlenega na testiranje in če je oseba pozitivna na covid-19, NIJZ prejme prijavo
obolenja ter začne voditi epidemiološko preiskavo.
O potrjenem primeru covid-19 pri zaposlenem epidemiološka služba obvesti ravnatelja. Ravnatelj
ukrepa v skladu z navodili območnega epidemiologa in obvesti MIZŠ.
Prostore šole, kjer se je gibal oboleli s covid-19, se prezrači, temeljito očisti ter razkuži.
Izbrani zdravnik odredi bolniku s covid-19 ukrep izolacije ali osamitve za najmanj 10 dni, lahko pa
ukrep karantene, s katerim se preventivno zdravi osebi omeji gibanje z namenom preprečevanja širjenja
nalezljive bolezni.
Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena karantena, ni odvzeta svoboda
gibanja. Če zaposlenemu ni bila odrejena karantena, se lahko vrne na delovno mesto.

Osnovne informacije o COVID-19 Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno
bolezen 2019 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 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

Priporočila za ravnanje v primeru suma oz. potrjenega primera covid-19

Ravnatelja o potrjenem primeru obvesti epidemiološka služba. Ravnatelj ukrepa v skladu z navodili
območnega epidemiologa. Ravnatelj obvesti MIZŠ.
Če ravnatelja o sumu ali potrjenem primeru pri učencu ali družinskemu članu obvestijo starši, se
ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom. V primeru potrjene bolezni
ravnatelj obvesti MIZŠ.
Če ravnatelja obvesti zaposleni, da obstaja sum ali je test potrdil covid-19 pri zaposlenem oz. pri
njegovem družinskem članu se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom. V
primeru potrjene bolezni ravnatelj obvesti MIZŠ.
Obveščanje poteka tako, da zdravnik, ki je pri pacientu potrdil okužbo s covid-19 obvesti območnega
epidemiologa, ki vzpostavi stik z vodstvom šole, izvede epidemiološko preiskavo in predlaga nadaljnje
ukrepe.
Epidemiološka služba je dosegljiva vsak dan od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro na kontaktna
naslova: dežurna služba NIJZ Koper – dežurni epidemiolog – 05 620 34 67

IZVAJANJE VIZ DELA NA DALJAVO

Za oddelke v zavodu, ki jim je bila odrejena karantena, se v skladu z navodili NIJZ VIZ izvaja na daljavo,
v spletnih učilnicah eAsistenta in preko ZOOM-a.
V primeru karantene posameznega učenca se v skladu z navodili NIJZ VIZ izvaja v spletnih učilnicah
eAsistenta in preko ZOOM-a.
Izvajanje VIZ dela za učence s specialnimi zdravstvenimi omejitvami
VIZ delo za učence, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih omejitev
(rizične skupine) in imajo za to ustrezno zdravniško potrdilo se v skladu z navodili NIJZ VIZ izvaja v
spletnih učilnicah eAsistenta in preko ZOOM-a.

Izvajanje VIZ dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami
VIZ delo za zaposlene, ki podajo izjavo, da so v rizični skupini se organizira skladno s potrebami
delovnega procesa in skladno z veljavno zakonodajo s področja delovnih razmerij.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje
rok, uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja. Zaprte prostore je potrebno
redno zračiti večkrat dnevno. Prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo. Obvezno se
po menjavi vsakega razreda razkužujejo mize in tipkovnice v specializiranih učilnicah.
Razkuževanje miz in stolov v jedilnici šole se opravi za vsakim učencem posebej.
Učenci od 6 leta starosti dalje nosijo maske v prostorih izven učilnice. V učilnici, kjer so navzoči le
učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask.
Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna
razdalja 1,5 metra. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci
skladno s priporočili glede uporabe mask, objavljenih na spletni strani NIJZ.
Vsi zaposleni in učenci so na začetku seznanjeni z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve
zaščitne maske z infografiko, nameščeno v učilnicah in sanitarijah. Pred namestitvijo maske si je
potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Glej Priloga 1

DRUGI UKREPI
Šola bo izvajala redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja.
Hišnik na šoli vsako jutro pred prihodom učencev v šolo prezrači vse učilnice.

PRILOGE
Priloga 1, 2
Priloga 3 Okrožnica št.6030-1/2020/69 – dopolnitev 19. 9. 2020
Priloga 4 Okrožnica št. 6030-1/2020/70 – dopolnitev 23. 9. 2020

SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

Protokol je sprejela ravnateljica OŠ Miroslava Vilharja Postojna. Protokol prične veljati 1. 9. 2020.
Velja in uporablja se do preklica upoštevnega 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 temelji ta Protokol. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na
spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenega Protokola bodisi posamično.
V času uporabe tega Protokola se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko
začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti
ravnateljice šole.

Opomba: Protokol za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja v času, zaznamovanem s
COVID-19 se bo dopolnjeval in spreminjal v skladu s priporočili in navodili s strani MIZŠ in NIJZ.

Postojna, 30. 8. 2020

Mateja Modrijan, ravnateljica

PRILOGA 1 K PROTOKOLU ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA IN
SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA V ČASU ZAZNAMOVANIM S
COVID-19
INFORMACIJE OB PONOVNEM PRIHODU UČENCEV V ŠOLO
V torek, 1. 9. 2020, začenjamo z izvajanjem obveznega, razširjenega in nadstandardnega programa za
vse učence od 1. – 9. razreda.
V šolo prihajajo zdravi učenci in zaposleni. Pouk bo potekal v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ s
poudarki na ukrepih za zmanjševanje širjena okužbe:


obvezna uporaba obrazne maske v skupnih prostorih (vhodi, hodniki, garderobe, stranišča, jedilnica,
telovadnica…) za vse učence od 6. leta starosti dalje; obrazne maske učenci prinesejo s seboj;



upoštevanje varnostne razdalje;



umivanje in razkuževanje rok;



higiena kihanja in kašljanja.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Vstop v šolo od 2. 9. 2020
Vstop v šolo imajo le učenci in zaposleni.
Učenci od 1. do 3. razreda, ki niso v jutranjem varstvu prihajajo v šolo ob 8.10. (izjema so vozači)
Učenci od 4. do 5. razreda, ki niso v jutranjem varstvu prihajajo v šolo od 7.50. dalje
(izjema so vozači)
Učenci 6. in 7. razreda prihajajo v šolo od 8.00 dalje. Učenci 8. in 9. razreda prihajajo v šolo od 8.10
dalje.
Učenci 2. do 4. razreda, ki niso v JUV in izjemoma prihajajo v šolo prej kot je določen, počakajo na
pouk v Vilharjevi dvorani pod nadzorom dežurnega učitelja, ki nadzoruje upoštevanje epidemioloških
priporočil.
Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke in takoj odidejo do svoje učilnice, kjer bodo ves čas pouka.
Na predmetni stopnji iz učilnice v učilnico prehajajo samo učitelji, učenci pa samo ob uporabi
specializirane učilnice. Specializirane učilnice bomo po vsaki uporabi razkuževali.
Med odmori so učenci v učilnici. Zapuščajo jo samo ob odhodu na stranišče, kosilo in ob odhodu domov.
Učenci od 6. – 9. razreda se prvi teden še ne bodo preobuvali. Učenci naj pridejo obuti v športne copate.
Vsi učenci starejši od 6 let morajo do preklica omejitve ob vstopu v šolo obvezno nositi zaščitno masko.
S seboj naj imajo vrečko za shranjevanje maske.
Nositi jo bodo morali v vseh skupnih prostorih šole, v učilnicah pa ne bo potrebna.

Pouk
Učenci si učnih pripomočkov ne izposojajo med seboj.
Učenci naj imajo s seboj plastenko vode.
Učitelji prezračijo učilnice vsako šolsko uro in ves čas opozarjajo učence na higieno rok, kihanja,
kašljanja in upoštevanje varnostne razdalje.
Pri pouku izbirnih predmetov in manjših učnih skupin učitelj poskrbi, da se učenci posameznih oddelkov
ne mešajo.
Učenci bodo imeli v svoji učilnici označen stol in mizo z imenom in priimkom. Sedežni red učencev se
ohranja. Spreminja ga lahko samo učitelj. Pouk športa se v največji možni meri izvaja na prostem.
Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk v matičnih učilnicah.
Učenci od 6. do 9. razreda:
7. A SLO 2

8. A NAR 1

9. A 9. A (učilnica bišvega 3.

6. B ANG 2

7. B GEO

8. B NAR 2

9. B MAT 2

6. C SLO 1

7. C GUM

8. C LUM

9. C MAT 1

6. A ANG 1
C)

7. D ZGO
Učenci uporabljajo sanitarije posamično, izključno v svojem nadstropju. Tam se ne zadržujejo.
Upoštevajo higieno rok.
Ravnanje v primeru, ko zboli učenec
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
(soba poleg tajništva) in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V času čakanja
učenec nosi masko. Starši ob prihodu po otroka pozvonijo na glavnem vhodu v šolo.
Prehrana
V šoli bomo organizirali malico, kosilo in popoldansko malico. V primeru spremembe starši poskrbijo
za pravočasno odjavo preko eAsistenta. Malica bo potekala v učilnici, obroki bodo pripravljeni
enoporcijsko. Malico učencem razdeli učitelj. Učenci si pred malico posamično umijejo roke z vodo in
milom in si razkužijo klopi, ravno tako po malici.
Urnik malice:
1. razred – učiteljice prevzamejo malico od 9.05 dalje v kuhinji

2., 3., 4. in 5. razred – učiteljice prevzemajo malico od 9.50 dalje na vozičku na hodniku
6., 7., 8. in 9. razred – reditelji prevzamejo malico v kuhinji po razporedu. (6. razred – ob 9.40; 7. razred
– ob 9.45; 8. in 9. razred – ob 9.50).
Reditelji čakajo na prevzem v urejeni koloni na črtah v razdalji 1,5 m. Napitek reditelji od 6. do 9.
razreda prevzamejo v svojem nadstropju na vozičku. V času prevzema malice bo v jedilnici dežurni
učitelj.
Kosilo bo organizirano v šolski jedilnici. Prevzem kosila bo potekal samo s kartico.
Urnik kosila:
1. razred – 5. šolska ura v učilnicah
2., 3. in 4. razred OPB – 6. šolska ura v jedilnici po razporedu
2. do 9. razred – po končanem pouku
Učenci čakajo na prevzem kosila v urejeni koloni po talnih oznakah (v razdalji 1,5 m), z obrazno masko.
Učenci istega oddelka prihajajo na kosilo skupaj in za mizo sedijo skupaj. V jedilnici sta v času kosila
prisotna dva dežurna učitelja.
Odhod domov
Učenci takoj po končanem pouku odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno
razdaljo 1,5 – 2,0 m. Po pouku se učenci ne zadržujejo na območju šole.
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje
JUV in PB bosta potekala po urniku. Svetujemo, da v jutranje varstvo in podaljšano bivanje prihajajo le
tisti učenci, ki varstvo zares potrebujejo. Učenci, ki so vpisani v podaljšano bivanje in bodo prvi šolski
dan odšli domov takoj po pouku, morajo imeti dovoljenje o odhodu zapisano na listu, ki ga bodo pokazali
in oddali učitelju.
Učenci 3., 4. in 5. razreda, ki imajo učilnice podaljšanega bivanja v pritličju (stari del) in 1. nadstropju
ter zapuščajo podaljšano bivanje pred 15.00, morajo imeti to informacijo napisano na listu. Učenca bo
učiteljica poslala ob določeni uri pred šolo oz. domov. Vstop zunanjim obiskovalcem ni dovoljen. Na
glavnem vhodu ne moremo zagotoviti informatorja, ki bi odhajal po učence. Po 15. uri so skupine v
učilnicah 1. triletja. Svoj prihod po otroka nakažejo na oknu učilnice.
Jutranje dežurstvo na vhodih
Zagotavljali bomo jutranje dežurstvo na vseh vhodih v šolo. Dežurni učitelji bodo poskrbeli, da bodo
učenci v šolo vstopali posamično, z obrazno masko, si razkužili roke in odšli v učilnice. Po potrebi bomo

zagotovili tudi dežurnega učitelja, ki bo poskrbel, da pri garderobnih omaricah hkrati ne bo preveč
učencev. V matičnih učilnicah bo od 8.00 dalje dežural učitelj.
Stiki s šolo
Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo (po telefonu, elektronski pošti ali preko
videoklica). Vse potrebne informacije bodo v publikaciji, ki bo objavljena na spletni strani šole.

Čiščenje prostorov
Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za
čiščenje, delovne površine pa še dodatno razkužene.
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, gumbov na splakovalnikih v toaletnih
prostorih … izven učilnic, čistilke razkužujejo dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se
razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka. Učitelji (vsak v svojem razredu)
poskrbi, da se po potrebi razkužijo površine, ki se jih uporablja.
Zaposleni

Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 – 2,0 m; v delovnih
kabinetih. Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo socialno
distanco. Zaposleni svoje medsebojne dogovore sklenejo po telefonu, elektronski pošti, videokonferenci
ali z uporabo eAsistenta. Skupni sestanki in konference lahko potekajo v živo ob zagotavljanju
medsebojne razdalje in ob upoštevanju vseh epidemioloških priporočil.

PRILOGA 2 K PROTOKOLU ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA IN
SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA V ČASU ZAZNAMOVANIM S
COVID-19
V knjižnici so učenci dobrodošli, a stojijo na medsebojni razdalji 2 m, starejši od 6 let imajo do knjižnice
in v knjižnici zaščitno masko.
Pridejo z umitimi rokami in popolnoma zdravi. Za izposojo ali vračanje knjig stojijo učenci na črtah, ki
so na tleh v knjižnici.
Učenci lahko brskajo med policami in pri tem držijo razdaljo z drugimi 2 m.
Po pregledovanju/branju knjige in ugotovitvi, da si le-te ne bodo izposodili, morajo knjigo odložiti na
mizo označeno z znakom „KNJIGE ZA V KARANTENO“ torej knjig sami ne vračajo na police. Po 3dnevnem obdobju karantene za knjige jih bomo na police vrnile knjižničarke.
Knjižnica je dovolj velika za varen obisk celotnega oddelka, zato lahko v spremstvu učiteljev, med
poukom, po predhodnem dogovoru s knjižničarkami, pride v knjižnico tudi cel oddelek.
LEPO VABLJENI V ŠOLSKO KNJIŽNICO.
Knjižničarke Cilka Blažon, Janja Kolar in Barbara Semolič

PRILOGA 3 K PROTOKOLU ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA IN
SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA V ČASU ZAZNAMOVANIM S
COVID-19

Vlada je na dopisni seji sprejela Odlok o zaščitnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 124 in je stopil v veljavo v soboto, 19. 9. 2020. Novi
preventivni ukrepi, bodo veljali od ponedeljka, 21. septembra 2020, dalje.
Šole so dobile o novih preventivnih ukrepi z Okrožnico št. 6030-1/2020/69
Z ministrstva so šole prejele podatek, da je bilo 11. septembra zabeleženih le 0,01 % okužb pri učencih
osnovnih šol. Glede na podatke, smo s strani ministrstva prejeli navodilo o beleženju in poročanju stanja
v vzgojno-izobraževalnih zavodih, poročilo šole je namenjeno ministrstvu, ki bo spremljalo podatke o
»sumu okuženih otrok« na osnovnih šolah v Sloveniji.
V primeru, da je pri otroku potrjen sum na okužbo (npr. odrejena karantena zaradi pozitivne okužbe v
družinskem krogu) ali okužba z virusom Covid-19, morajo starši nemudoma obvestiti šolo.
Večino določil novega odloka smo upoštevali že doslej. Še naprej si bomo prizadevali zagotavljati in
upoštevati ustrezno medsebojno razdaljo, kjerkoli je to možno, da bodo tudi starejši učenci lahko odložili
maske. V vseh prostorih pa ne moremo zagotavljati predpisane razdalje in bo potrebna uporaba obrazne
maske.

PRILOGA 4 K PROTOKOLU POSODOBLJENA PRIPOROČILA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIM USTANOVAM O RAVNANJU S POVEZAVI Z
BOLEZNIJO COVID-19

PRIPOROČILA ŠOLAM O RAVNANJU V POVEZAVI Z BOLEZNIJO COVID-19
OBRAVNAVA UČENCA/DIJAKA/ZAPOSLENEGA S SUMOM NA COVID-19
Če zboli učenec/dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, v skladu s šolskimi pravili šola
obvesti starše. Učenec počaka starše v izolaciji. Dijaka se napoti domov ali počaka starše. Za pot domov
naj ne uporablja javnega prevoza.
Učenec/dijak in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe (maska, fizična
distanca, higiena rok, itd.). Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne
uporablja nihče drug.
Starši otroka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka. 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/dijaku potrjena okužba covid-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija
oziroma ga o tem obvesti izbrani zdravnik učenca/dijaka. V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne
voditi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira ljudi, ki
so bili v stiku z obolelim učencem/dijakom v času kužnosti doma, v šoli, dijaškem domu itd.
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/dijak in/ali zaposleni s covid-19, se prezrači, temeljito očisti
ter razkuži predvsem površine, ki se jih je učenec/dijak/ zaposleni dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke
vrat itd.). Priporočila so dostopna na: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanjeprostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.

PRIPOROČILA VODSTVOM ŠOL ZA RAVNANJE V PRIMERU POTRJENEGA PRIMERA
COVID-19
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. Potek obveščanja je prikazan tudi na spodnji
shemi.

Zaradi obremenitev epidemiološke službe pri obravnavi primerov covid-19 se lahko zgodi, da ta z vodstvom
šole, v kateri je potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2, vzpostavi stik s krajšim zamikom. V takem
primeru lahko ravnatelj šole za oddelek, iz katerega prihaja učenec/ka s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2,
spremeni organizacijo pedagoškega procesa (npr.: učenje na daljavo za dotični razred), a največ za čas
trajanja 48 ur. V tem času bo epidemiološka služba NIJZ izvedla epidemiološko poizvedovanje in predlagala
nadaljnje ukrepe za posameznike (npr. karantena) in šolo.
Odgovori na nekaj najpogostejših vprašanj glede ukrepanja v šoli.
PRIMER 1
''Ena izmed naših učenk ima sestro, ki je v karanteni. Sestra ne obiskuje naše šole. Kako naj ukrepamo v šoli?''
Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki ji je bila odrejena karantena, ni odvzeta svoboda
gibanja. Zato učenka (sestra osebe v karanteni) lahko obiskuje pouk. Ukrepi v šoli niso potrebni.
PRIMER 2
''Naša učenka in cela njena družina so od danes v karanteni. Učenka je bila včeraj normalno pri pouku. Kako
naj ukrepamo v šoli?''
Vaši učenki in njeni družini je bila odrejena karantena, ker je imela visoko rizični tesni kontakt z okuženo
osebo. Ukrepi v šoli niso potrebni. V primeru, da bi se pri vaši učenki v karanteni pojavili simptomi okužbe,

bo opravila test na okužbo s SARS-CoV-2. V primeru pozitivnega testa bo stekla epidemiološka preiskava,
vodstvo šole pa bo prejelo nadaljnja navodila.
PRIMER 3
''Pred nekaj minutami so naši delavki na šoli sporočili, da je njen brat pozitiven na covid-19. Delavko smo v
skladu z navodili NIJZ, ki jih je dobil brat (karantena za vso družino), poslali domov. Ali moramo izvesti še
kakšne dodatne ukrepe?''
Dodatni ukrepi v šoli niso potrebni. Vaši zaposleni je bila odrejena karantena, ker je imela visoko rizični tesni
kontakt s svojim bratom. Vaša zaposlena je obravnavana kot zdrava oseba glede covid-19. Karantene se izvaja
za zdrave osebe.

IZOLACIJA ALI OSAMITEV
Izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covid-19. Bolnik ne sme
zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja
bolezni.
Omejitve v času izolacije
Oseba v domači izolaciji ne sme zapuščati doma. Izjema je obisk pri zdravniku. Za obisk zdravnika naj ne
uporablja javnega prevoza ali taksijev. Skrbi naj za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj
jedilni pribor, higienske pripomočke in brisače.
Če je možno, se v gospodinjstvu umakne v ločen prostor, uporablja ločeno spalnico in kopalnico. Če te
možnosti nima, uporabi kopalnico takrat, ko v njej ni drugih članov gospodinjstva. Po možnosti naj vzdržuje
medosebno razdaljo 1,5 metra.
Izolacija je izjemno pomemben ukrep, ki ga je treba dosledno upoštevati. Bolnik naj v času izolacije počiva,
naj ne izvaja težjih fizičnih aktivnosti. Prejema naj zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik. Zaužije naj dovolj
tekočine.
V času izolacije ni dovoljeno sprejemati obiskov, bolnik naj se izogiba stikom z drugimi osebami. Za hišne
ljubljenčke poskrbijo drugi člani gospodinjstva.
Bolnik v času izolacije spremlja svoje zdravstveno stanje. Če se bolezen poslabša (npr. primer poslabšanje
kašlja z gnojnim izpljunkom ali težko dihanje), se po telefonu čim prej posvetuje z izbranim zdravnikom. Če
ta ni dosegljiv, pokliče najbližjo dežurno ambulanto ali 112.

Epidemiolog poda navodila za vse člane gospodinjstva. Po navadi so zdrave osebe, ki so imele tesni stik z
obolelim (npr. živijo v istem gospodinjstvu), v karanteni. Zdrave osebe v gospodinjstvu se ne smejo zadrževati
v istih prostorih kot bolnik.
Trajanje izolacije
Bolnik je v izolaciji oziroma bolniškem staležu najmanj 14 dni ali več, če je potek bolezni težji.
Na delovno mesto oz. v vzgojno-izobraževalno ustanovo se vrne, ko je zdrav. O trajanju izolacije odloča
izbrani (lečeči) zdravnik.
Navodila za osebe v domači izolaciji so dostopna na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/navodila-zabolnika-s-covid-19-ki-ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave

Karantena
Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečiti širjenje nalezljivih bolezni, omeji
svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje. Oseba mora ostati doma
oziroma na naslovu, ki ga navede, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene karantene pa morajo
upoštevati priporočila glede fizičnega distanciranja, osebne higiene zlasti rok, zračenja prostorov ipd.
Osebe, ki so v karanteni, prejmejo od NIJZ pisna navodila, kako naj ravnajo. Pisna navodila so dostopna
na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu.
Omejitve v času karantene
V skladu z navodili oseba v karanteni ostane doma ali na začasnem naslovu, ki ga je navedla. Oseba ne sme
zapustiti bivališča; ne sme v vrtec, šolo, službo ali trgovino, ne sme uporabljati javnega prevoza in taksijev.
Prav tako ne sme sprejemati obiskov na domu.
Z drugimi osebami skupnega gospodinjstva mora vzdrževati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. Skrbeti mora
za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor in higienske pripomočke.
Za hišne ljubljenčke v domačem okolju naj poskrbijo zdravi člani skupnega gospodinjstva, če je mogoče.
Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena karantena, ni odvzeta svoboda gibanja.

Če otrokom ni bila odrejena karantena, lahko obiskujejo šolo. V šolo naj jih pripelje odrasla oseba, ki ni v
karanteni. Oseba, ki je v karanteni, naj bo za čas karantene ločena od otroka in preostalih članov družine.
Oseba, ki je v karanteni, kot tudi druge osebe istega gospodinjstva, naj spremljajo svoje zdravstveno stanje in
ob pojavu znakov akutne okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali
drugih bolezenskih znakov čim prej pokličejo izbranega ali dežurnega zdravnika.
Če je v skupnem gospodinjstvu tudi zboleli s covid-19, se zdrave osebe v gospodinjstvu ne smejo zadrževati
v istih prostorih kot bolnik.
Karantena skupine otrok
Če je v skupini ali oddelku šole potrjena okužba z novim koronavirusom pri učencu/dijaku ali zaposlenih,
epidemiološka služba pripravi oceno tveganja. Na podlagi ocene tveganja se za ljudi, ki so imeli tesne stike z
bolnikom, predlaga karantena na stalnem ali začasnem naslovu.
V celotnem obdobju trajanja karantene učenec/dijak ne sme zapuščati bivališča. V tem času je treba upoštevati
priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem naslovu, ki so objavljena na spletni strani NIJZ
(https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu), in navodila za
starše otrok, ki jim je bila odrejena karantena: Obvestilo za starše otroka, ki mu je bila odrejena karantena po
visoko rizičnem tesnem stiku z osebo s potrjenim covid-19 v vzgojno-izobraževalnem zavodu
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obvestilo_za_starse_otroka_ki_mu_je_bila_odr
ejena_karantena_vzgojno-izobrazevalni_zavodi_5_13.9.2020.pdf).
Če ima otrok, za katerega je odrejena karantena, sorojenca, za katerega ni bila odrejena karantena, lahko ta
normalno obiskuje vrtec/šolo ob izvajanju karantene na priporočen način.
Prav tako lahko roditelj, ki ne bo skrbel za otroka v času karantene, hodi naprej v službo. Odsvetuje se, da za
otroka v karanteni skrbijo stari starši.
Starši vsak dan spremljajo zdravstveno stanje otroka in beležijo ugotovitve v tabelo za spremljanje
zdravstvenega stanja iz NIJZ. Če se pri otroku v tem obdobju pojavijo znaki akutne okužbe dihal (npr. slabo
počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugi bolezenski znaki, pokličejo izbranega ali
dežurnega zdravnika. Ob pojavu bolezni pri otroku se karantena spremeni v izolacijo.
Odreditev karantene za otroke in osebje enega oddelka vrtca ali razreda v šoli zaradi pojava covid-19 pomeni,
da preostali oddelki nadaljujejo z delovanjem v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.
Ob pojavu novih primerov v sosednjih oddelkih šole epidemiološka služba (NIJZ) ponovno naredi oceno
tveganja in predlaga nadaljnje ukrepe.

PRILOGA 5 K PROTOKOLU ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA IN
SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA V ČASU ZAZNAMOVANIM S COVID-19

