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1. UVOD 
 

Usmeritve in protokoli ravnanja so sprejeti z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, 
ukrepi in njihovo izvajanje v času, ko v osnovni šoli poteka pouk in so potrebni dodatni, 
posebni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. 
 
Predstavljajo dinamičen, morebitnim spremembam fleksibilen dokument. Spreminja se 
po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na nacionalne ukrepe, pravne akte, smernice, 
navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.   
 
Podlaga za pripravo protokola so: 
 

- Priporočila NIJZ (posamični primeri okužbe), 
- Priročnik Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s Covid-19 (šolsko 

leto 2021/2022), 
- druga aktualna gradiva NIJZ, napotki in usmeritve v okrožnicah MIZŠ. 
 
. 

2. DELEŽNIKI VIZ   
 
Organizacija dela z izvajanjem dodatnih ukrepov zajema vse deležnike VIZ procesa: 
učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so 
v stiku s šolo (različni obiskovalci).  
 
Prvi pogoj za zagotavljanje optimalne varnosti je, da v šolo prihajajo samo zdravi 
otroci, zaposleni ter drugi deležniki. 
 
Vse starše pred začetkom šolskega leta seznanimo z okoliščinami preventivnega ravnanja 
v povezavi s preprečevanjem širjenja virusa SARS-CoV-2 (obvestilo na spletni strani). O 
ukrepih, ki jih je šola dolžna spoštovati, starše seznanijo tudi razredniki na uvodnih 
roditeljskih sestankih, splošen zapis je vsebina šolske publikacije na zadnji strani. 
V smislu aktualnega vzgojnega (in izobraževalnega) delovanja učitelji učence seznanjajo 
z aktualnimi preventivni ukrepi (nošenje mask, redno umivanje rok, higiena kašlja…) na 
urah oddelčne skupnosti, učencem po potrebi večkrat pojasnjujejo pomen upoštevanja 
ukrepov (v primeru neupoštevanja ukrepov učitelj seznani razrednika oz. vodstvo šole, ki 
z dodatnimi razgovori spodbudijo preventivno vedenje učencev). 
 
Šola vhodna/vstopna mesta opremi z ikonografijo (raba mask) in navodili o izpolnjevanju 
PCT pogoja ob vstopanju v šoli. 
 
Otroci se lahko okužijo z virusom SARS-CoV-2, dosedanje raziskave in izkušnje pa kažejo, 
da bolezen po navadi poteka v blagi obliki. Redko je potrebna hospitalizacija. Nekatere 
študije tudi kažejo, da otroci igrajo manjšo vlogo pri prenosu bolezni (pogostejši je prenos 
med odraslimi in z odraslih na otroke). Dejstvo pa je tudi, da imajo otroci veliko število 
socialnih stikov (so nujni del socialnega razvoja in socializacije v skupnosti), kar omogoča 
širjenje virusa, če je le-ta v skupini prisoten. Nekatere tuje študije tudi kažejo, da ob 
odpiranju šol po epidemiji ni prišlo do velikega širjenja bolezni (tudi pri nas ne) – to 
okoliščino je realno pripisati izvajanju ustreznih higienskih ukrepov. 



 
Ker virus SARS-COV-2 še vedno predstavlja tveganje, je potrebna posebna pozornost pri 
obnašanju ter prilagoditvah dela v ustanovah kot je šola. Kljub izvajanju ukrepov je še 
vedno mogoč pojav posameznih okužb. Z odstopanjem od ukrepov pa se tveganje za 
okužbe  povečuje. 
 
Od 17. 11. 2021 se v šolah uvaja obvezno samotestiranje učencev v šoli (ponedeljek, sreda 
in petek). 
 
 

2.1. SPLOŠNI PREVENTIVNI UKREPI 
 

Ukrepi proti širjenju okužbe so prednostno usmerjeni v: 
 

- vzdrževanje zadostne medosebne/fizične razdalje in s tem v preprečevanje 
kapljičnega prenosa, 

- redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v 
preprečevanje kontaktnega prenosa, 

- skladno s priporočili NIJZ in vladnimi odloki v šoli uporabljamo zaščitne maske (z 
Odlokom UL RS 174/2021 ves čas bivanja v šoli od 6. leta starosti oz. z izjemami, 
ki so navedene v predpisu, zaposleni masko uporabljajo ves čas),  

- v šolskih prostorih so nameščeni piktogrami, ki opozarjajo na: 
pravilno umivanje rok 
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-
rok_zdravstveni-delavci.pdf ),  
higieno kašlja/kihanja 
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-
kaslja_0.pdf ),  
pravilno uporab razkužil 
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_uporaba-
razkuzila_plakat-a3.pdf ) in  
pravilno nameščanje ter odstranjevanje obrazne maske 
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf 
).  
 
Na osnovi okrožnice MIZŠ, dne, 24. 8. 2021 v šoli vzpostavimo nujne ukrepe in 
ustrezno vzgojno postopamo v primerih, ko bi učenci odklanjali spoštovanje 
ukrepov.   
Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 
posameznik, učence o pomenu izvajanja zaščitnih ukrepov konstantno 
poučujemo in vzgajamo. Posebej opozarjamo, na ekološki vidik zaščitne opreme 
(predvsem mask) – uporabljene maske je potrebno odlagati v vrečo za smeti; 
smeti se večkrat dnevno praznijo, prav tako pa se na poseben način ravna z 
odpadki, ki nastanejo po izvajanju samotestiranja zaposlenih in učencev  (več o 
tem v navodilih čistilkam). 
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3. IZVAJANJE VI DELA  
 

3.1.  Organizacija VI dela v prostorih  OŠ Rodica 
 
Šolsko leto 2021/2022  pričenjamo po t.i. B-modelu. Ob aktiviranju posameznega modela 
(A, B, C, D, BC1, BC2) se higienska in splošna priporočila ustrezno prilagodijo, s tem pa se 
dopolnijo usmeritve in protokol za izvajanje VI procesa. 
 
Izhodišča za organizacijo pouka: 

- Pouk praviloma poteka v matičnih učilnicah posameznega oddelka. 
- Pouk v manjših učnih skupinah od 5. do 9. razreda pri slovenščini, matematiki in 

angleščini izvajamo na prilagojen način in tam, kjer je mogoča izvedba  brez 
mešanja učencev različnih oddelkov.  

- Učenci so v skupine izjemoma, v skladu z normativi, razdeljeni tudi pri izvedbi 
pouka športa od 6. razreda dalje, pri tehniki in tehnologiji v 6., 7. in 8. razredu ter 
gospodinjstvu v 6. razredu. 

- Zaradi narave predmeta del pouka poteka v specialnih učilnicah (likovna 
umetnost, tehnika in tehnologija, kemija, biologija, računalnica, šport). 

- Izvajamo program obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, kjer se otroci 
različnih oddelkov mešajo – učenci pri pouku uporabljajo maske, vzdržujejo 
medsebojno razdaljo. 

- Dejavnosti razširjenega programa: organiziramo program interesnih dejavnosti, 
jutranjega varstva in podaljšanega bivanja po prijavah in tako, da sledimo oddelčni 
izvedbi – kjer to ni mogoče, velja spoštovanje preventivnih ukrepov, preverjanje 
PCT pogoja tudi pri zunanjih izvajalcih interesnih programov ter obiskovalcih šole. 

- Poteka VI proces v sklopu dopolnilnega in dodatnega pouka, individualne in 
skupinske pomoči in dodatne strokovne pomoči (upoštevanje preventivnih 
ukrepov). 

 
Pouk in druge oblike obveznega in razširjenega programa osnovne šole potekajo na dveh 
lokacijah: 

- Kettejeva 13 (Rodica) in 
- Šolska ul 1. (Jarše). 

 
Učitelji vodijo natančno dnevno in urno evidenco/prisotnost učencev tako v 
oddelkih kot v posebej organiziranih skupinah. 
 
Skladno z možnostmi se pri izvajanju programa zagotavlja priporočljiva 
medsebojna razdalja med učenci – 1,5 m (učitelji opozarjajo učence, pojasnjujejo 
razloge). 
 
Del osnovnošolskega programa predstavljajo še: 

- ekskurzije, 
- dnevi dejavnosti, 
- šole v naravi, 
- plavalni tečaj. 

 
Te dejavnosti organiziramo, ko to omogočajo okoliščine (epidemiološke razmere) in na 
podlagi preverjanja razmer na destinaciji.  



Izvajanje obveznih ekskurzij in šol v naravi (v CŠOD, na drugih lokacijah) je prav tako 
pogojeno s situacijo na konkretni destinaciji. Če pričakovanih varnostnih pogojev ni 
mogoče zagotoviti (prevoz, higienski standardi na lokaciji/lokacijah, kontakti z drugimi 
šolami ali lokalnim prebivalstvom…), potem se program ne izvede oz. se izvedejo 
nadomestne dejavnosti v šoli v obliki pouka ali dni dejavnosti. 
Nekateri dnevi dejavnosti so načrtovani v sklopu programa CŠOD, druge organiziramo 
sami. Pri izvedbi velja upoštevati enake zahteve kot pri izvedbi ekskurzij in šol v naravi. 
Priporočena je izvedba dni dejavnosti v šoli. 
 
Plavalni tečaj je specifična izvedba vsebine s področja športa. Možnosti varne izvedbe 
določajo usmeritve NIJZ (šola pogoje preveri pri upravljalcu kopališča za izvedbo 
plavalnega tečaja):  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_bazeni.pdf 

 
Dnevni prevozi v šolo in nazaj (ter smiselno tudi vsi drugi organizirani prevozi 
učencev) potekajo po dogovorjenem voznem redu za učence s Količevega. Ob izvajanju 
modela B je potrebno upoštevati pravila pri izvajanju prevozov (učenci nosijo zaščitne 
maske, sedijo skupaj, voznik uporablja zaščitno masko, prevoznik poskrbi, da je ob vstopu 
na avtobus nameščeno razkužilo, avtobus pa mora biti pred menjavo skupine prezračen 
(naravno prezračevanje), voznik mora izpolnjevati PCT pogoj; o tem prevoznik šoli poda 
izjavo.  
Več informacij o izvajanju prevozov na : 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi.pdf  
 

 3.2.  Preglednica ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 (model 
B) - povzeto po gradivu Modeli in priporočila za šolsko leto 2021/2022 
(https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/ ) 
 

Seznanitev z ukrepi (infografike v učilnicah in drugih prostorih, 
pisna in spletna obvestila, predavanja itd.)  

Starši, zaposleni, učenci 

V šolo vstopajo samo zdrave osebe  Učenci, učitelji, 
obiskovalci 

Samotestiranje Vsi učenci obvezno v šoli 
(od 17. 11. 2021) 

Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih 
(priporočila RSK za pediatrijo in RSK za medicino dela) 

Učenci, zaposleni 

Redno, večkratno umivanje/razkuževanje rok  Učenci, zaposleni, 
obiskovalci 

Higiena kihanja in kašlja  Učenci, zaposleni, 
obiskovalci 

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

Učenci, zaposleni, 
obiskovalci 

Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri 
gibanju večja (težko izvedljivo, omogočati v okviru možnosti) 

Učenci, zaposleni, 
obiskovalci 

Uporaba mask v skladu s priporočili in odloki ter šolsko 
zakonodajo za zagotavljanje varnega učnega okolja  

Učenci, zaposleni, 
obiskovalci 

Čiščenje in razkuževanje površin  Zaposleni  
Zračenje prostorov, navodila in smernice za protokole 
prezračevanja 

Zaposleni 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_bazeni.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi.pdf
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/


Odsvetovano zbiranje v skupinah znaj matične skupine/oddelka Učenci, zaposleni – 
organizacija VI procesa 

Oblikovanje manjših učnih skupin samo pod pogoji, ki zagotavljajo 
še varno izvajanje procesa (maske, razdalja, zračenje; delitve 
znotraj istega oddelka) 

Vodstvo, organizacija 
dela 

Mešanje skupin (šport, NIP, OIP, izjemoma učne skupine, 
dopolnilni in dodatni pouk…) 

Učitelj ali drugi 
zaposleni poskrbi za  
razkuževanje, 
medsebojno razdaljo 

Urnik uporabe skupnih prostorov (vstopanje v šolo, učilnice, 
uporaba jedilnica) 

Časovni razporedi, 
razkuževanje 

Določene poti gibanja (koridorji – smeri hoje po hodnikih, 
stopniščih)  

Obstoječe označbe 

Sestanki s starši na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure), 
lahko tudi v živo ob upoštevanju razdalje, nošenja mask in 
izpolnjevanja PCT pogoja, razkuževanje; dogovor o načinu 
komuniciranja s starši 

Strokovni delavci 

Odsvetovanje skupnih šolskih prireditev (e-prireditve, oddelčne 
prireditve) 

Vodje prireditev, 
strokovni delavci 

Ekskurzije in šole v naravi (preverjanje destinacije) Vodja programa 
Poseben režim pri predmetu šport (uporaba garderob, rekvizitov, 
razkuževanje) 

Strokovni delavci 

Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču (omejevati mešanje 
otrok iste skupine, uporaba športnih rekvizitov in igral) 

Učitelji načrtujejo 
časovne razporeditve, 
nadzirajo, opozarjajo na 
distanco, razkuževanje 

Spodbujanje pouka na prostem Učitelji v skladu z 
možnostmi 

Poseben režim v jedilnici (urniki, razporedi, dežurstva, 
razkuževanje), vzporeden higienskih protokol vezan na prehrano 

Organizator šolske 
prehrane, kuhinjsko 
osebje, učitelji 

Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce s 
preverjanjem PCT pogoja 

Učitelji v skupinah, 
informatorka/dežurni 
učitelji 

Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega ali učenca s 
pozitivnim hitrim testom pri samotestiranju; strokovni delavec 
pokliče starše 

Kabinet pri šolski 
knjižnici/ali hodnik – 
Rodica, 
Hodnik pri učilnicah v 
nadstropju ali vetrolov – 
Jarše. 
 

 
 

3.3.  Izvajanje VI dela za učence z zdravstvenimi omejitvami in učenci, katerih 
starši ne soglašajo z izvajanem samotestiranja v šoli 
 
VI delo za učence z zdravstvenimi omejitvami se prilagodi skladno s priporočili RSK za 
pediatrijo ter mnenjem otrokovega osebnega zdravnika oz. specialista (povezava s starši). 
Šolanje takšnih otrok lahko zaradi rizičnih zdravstvenih okoliščin poteka na daljavo. Pouk 
na daljavo se izvaja na daljavo tudi za učence, katerih starši ne soglašajo s 
samotestiranjem v šoli. 
  



3.4. Izvajanje VI dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami 
 
VI delo za zaposlene, ki podajo izjavo, da so v rizični skupini (skladno s priporočili RSK za 
medicino dela), se organizira skladno s potrebami delovnega procesa in skladno z 
veljavno zakonodajo s področja delovnih razmerij. Posebna določila veljajo za zaposlene, 
ki se okužijo ali so bili v stiku z okuženim, so v karanteni z odločbo pristojnih služb. 
 
 

4. POSEBNA NAVODILA 

4.1. Prvi šolski dan 

Za vse učence je prvi šolski dan izjemno pomemben. Zaradi preprečevanja 
združevanja večjega števila otrok (in odraslih) pred šolo, pri vstopanju v šolo in v šoli 
je prihod v šolo poteka v časovnih intervalih. Učence na vhodni ploščadi šole na 
Rodici oz. na igrišču šole v Jaršah pričakajo razredniki in sorazredniki oddelkov in jih 
pospremijo v učilnice. Garderobne omarice v kleti šole uporabljajo samo učenci 6. 
razreda, ki imajo matične učilnice v kletnih prostorih. Ostali učenci se v copate 
preobujejo pred matičnimi učilnicami v nadstropju šole (zanje so pripravljene klopi 
na hodniku, pod katere zložijo obutev – pri nekaterih učilnicah temu služijo še 
dodatni regali). Gornja oblačila imajo učenci v svoji učilnici.  

Časovni razpored prihoda v šolo na prvi šolski dan: 
- med 8.00 in 8.15 (učenci 2. in 3. razreda), 
- med 8.15 in 8.30 (učenci 4. in 5. razreda), 
- med 8.30 in 8.45 (učenci 6. in 7. razreda), 
- med 8.45 in 9.00 (učenci 8. in 9. razreda). 

 
Prvošolci v spremstvu staršev v šolo pridejo ob 10.15 – pred šolskim vhodom jih 
počakajo učiteljica/razredničarka in vzgojiteljica/sorazredničarka, kjer je organiziran 
svečan sprejem. 
 
Časovni razpored prihoda v šolo na prvi šolski dan šola objavi na šolski spletni strani, 
razredniki pa v motivacijskem pozdravnem sporočilu v tednu pred začetkom pouka. 
 
Razredniki prvi šolski dan učence seznanijo z navodili o odgovornem in varnem vedenju 
za omejevanje možnosti za okužbo s SARS-CoV-2 (prihodi v šolo, varnostna razdalja, 
uporaba obraznih mask, higiena rok, kašlja…), opozorijo na pomen umivanja rok, higiene 
kašlja in kihanja, opozorijo na simptome bolezni in takojšnjo potrebo po izolaciji, učence 
seznanijo s principi dela na daljavo, če ga bo potrebno izvajati, gibanju na hodniku, 
garderobah, obiskovanju sanitarij, ravnanju pri prehrani (učilnica, jedilnica). Učence je 
potrebno nagovarjati z optimizmom, zagotavljati občutek varnosti, spodbujati, da 
predpisane ukrepe spoštujejo. 
 
 
 
 
 



4.2. Prihodi in odhodi, vstopanje v šolo 
 
Učenci v šolo vstopajo na šolskih vhodih in sicer: 

- na glavnem šolskem vhodu na lokaciji Rodica (učenci od 3. do 9. razreda), 
- na vhodu v šolski prizidek na lokaciji Rodica (učenci od 1. do 2. razreda), 
- na vhodu z notranje strani šolskega igrišča (učenci »b« oddelkov od 1. do 5. 

razreda na lokaciji Jarše. 
 
V šolo praviloma vstopajo samo učenci, na vhodu si razkužijo roke. Ostali 
obiskovalci v šolo vstopajo na osnovi preverjenega izpolnjevanja PCT pogoja, 
obisk v šoli evidentira informatorka oz. dežurni učitelj. Starši učence 1. triletja 
otroke lahko pospremijo v šolo in iz nje brez PCT pogoja, uporabljajo masko za 
obraz in se v šoli ne zadržujejo. 
Z uvedbo samotestiranja starši otrok v 1. triletju z otrokom lahko opravijo 
samotestiranje na posebej določenem mestu v šolski avli oz. v vetrolovu šole v 
Jaršah in o tem seznanijo učitelja (predaja testne ploščice). 
 
Vstop v šolo je mogoč: 

- od 6.10 za učence, ki obiskujejo jutranje varstvo na Rodici (južni vhod prizidek), 
- od 6.10 za učence, ki obiskujejo jutranje varstvo v Jaršah, 
- od 7.20 učenci, ki prihajajo k pouku ali dejavnostim v času predure, 
- od 8.05 učenci, ki prihajajo k pouku 1. šolsko uro. 

 
V šolo naj vstopajo posamično. 
Šola je v času pouka zaklenjena. 
 
Po končanem pouku ali drugih dejavnostih se učenci ne zadržujejo v šoli in odidejo 
domov. Starši jih praviloma počakajo pred šolo (mlajši učenci) oz. jih v šoli prevzamejo 
na dogovorjen način. 
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. 
Dodatna navodila za prevzem otrok pripravi ŠSA za OPB. 
 
Vstop v šolo je praviloma dovoljen učencem in zaposlenim.  
Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi, preverjenim 
izpolnjevanjem PCT pogoja in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti 
same. 
 
Ob vstopu v šolo si vstopajoči odrasli razkužijo roke. 
 
Zaposleni naj vstopajo v  matično šolo in iz nje izstopajo praviloma skozi zadnji – službeni 
vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske 
skupne prostore morajo vsi zaposleni nositi ustrezne zaščitne maske. 
  
Na dislocirani enoti v Jaršah vstopajo zaposleni skozi glavni vhod z dvoriščne strani v šolo. 
Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore 
morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske.  
 



  

4.3. 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, garderobe, knjižnico in druge prostore šole. 
 
Učenci v času pouka praviloma ne prehajajo iz ene v drugo učilnico, razen v času izvajanja 
pouka v manjših učnih skupinah ter v času, ko potek zaradi narave pedagoškega procesa 
poteka v specializiranih učilnicah ali telovadnici. Pri menjavi prostorov, na hodnikih, 
upoštevajo pravilo medsebojne razdalje, na hodnikih se ne zadržujejo in družijo. Ob 
menjavi učilnice (specializirana učilnica) učence spremlja učitelj predmeta. 
 
Učenci uporabljajo toaletne prostore najbližje svoji matični učilnici. 
 
 

4.4. Evidenca obiskovalcev 
 
Obiskovalci v šolo vstopajo izjemoma, praviloma po vnaprejšnjem dogovoru. Na 
glavnem šolskem vhodu jih sprejme informatorka (ali dežurni učitelj) in jih vpiše v 
evidenco obiskovalcev (ime in priimek, namen prihoda, izpolnjevanje PCT pogoja 
preveri z vpogledom v dokumente).  
Obiskovalci v šolo vstopajo z obrazno masko in si na vhodu razkužijo roke. 
Na šolskih vhodih so nameščena navodila za obiskovalce. 
 
 

4.5. Razkuževanje (razkužilna mesta) in čiščenje 
 
V šoli so razporejeni senzorski razpršilnik z razkužilom (šolski vhodi, vhodi v 
telovadnico, knjižnico, učilnico likovne umetnosti oz. v osrednjem delu zgornjega 
nadstropja). 
Učitelji razpolagajo z razkužili v svoji učilnici ali kabinetu. Umivanje rok ima prednost 
pred stalno uporabo razkužil. 
 
Čiščenje in dodatno razkuževanje poteka po navodilih, ki jih ima osebje, zadolženo za 
čiščenje. Povzetek: 
 

- organizirano je dopoldansko delo dveh čistilk na lokaciji Rodica in dodatne 
čistilke od 11.00 ure na lokaciji Jarše. Čistilke v dopoldanskem času in vse do 
konca pouka čistijo in razkužujejo učilnice, garderobe za šport, mize, stikala, 
kljuke, pipe, umivalnike, sanitarije in druge površine,  

- kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le te pred prihodom nove skupine 
učencev očisti in razkuži (mize, pripomočke po potrebi), 

- za razkuževanje in čiščenje se uporabljajo profesionalna čistila, ki so že v uporabi, 
za razkuževanje miz ali pripomočkov pa posebna razkužila v pršilkah.  

- posebna pozornost se nameni celovitemu čiščenju toaletnih prostorov, razredov, 
jedilnice in vseh garderob.  



- klopi in mize v učilnici na prostem vsako jutro razkuži hišnik, prav tako razkuži 
oprijemalna mesta na igralih (igrišče Rodica), v Jaršah jih razkuži čistilka. Redno 
se vzdržuje higiena zunanjih površin (pometanje šolskih vhodov).  

- če ni nujno potrebno, se tla v dopoldanskem času ne čistijo z mokro krpo 
(predolg čas sušenja in nevarnost zdrsov). Mokre površine je potrebno označiti z 
opozorilno tablo. 

- v dopoldanskem času naj bodo okna sanitarij odprta – razen v kurilni sezoni se 
odpirajo občasno, 

- čistilka skrbi za redno in pravilno zračenje prostorov. Po koncu dela poskrbi, da 
so okna zaprta.  

- razporejanje osebja v čiščenju se prilagaja potrebam. 
- šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih 

sicer uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka. 
- površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, gumbov 

za splakovanje stranišča 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 skrbijo, da sta v podajalnikih v učilnicah in toaletnih prostorih vedno na 

razpolago papir in milo. 
- čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne 

varovalne opreme. 
 
Pri individualni uporabi kabineta (pouk DSP, svetovalno delo z učenci) naj učitelj 
delovno površino, kjer je učenec delal, obriše z razkužilom (miza, stol). 
 

4.6. Zračenje učilnic 
 
Prostori se večkrat dnevno prezračijo, vedno pred in po malici ter po izvedbi 
samotestiranja. V prostorih, kjer se nahajajo učenci, so okna lahko na stežaj odprta samo 
ob prisotnosti odrasle osebe. Zračenje prostorov poteka tudi ob rednem čiščenju 
prostorov. Zasledujemo priporočila za prezračevanje šolskih prostorov (sistem 
naravnega prezračevanja). 
 
 

4.7. Odmori in šolska prehrana, razpored kosil 
 
Šolski odmori potekajo po običajnem razporedu. Namenjeni so premoru in pripravi na 
naslednjo šolsko uro. V času odmorov se učenci ne zadržujejo na hodnikih, dovoljeni so 
izhodi v toaletne prostore (posamično).  
Projekti tim zdrave šole pripravi enostavne gibalne vaje za sprostitev v prostoru/učilnici 
– vaje posreduje vsem učiteljem v uporabo. 
 
Za področje prehrane je od januarja 2021 z dopolnitvami v septembru 2021 v veljavi 
protokol izvajanja šolske prehrane (priloga). 
 
Za kuhinjsko osebje velja in uporabnike jedilnice velja: 

- Ravnanje z živili mora potekati skladno z sistemom HACCP. 



- Med pripravo hrane in deljenjem obrokov je obvezno nošenje zaščitnih mask, 
rokavic, dnevno čistih oblačil in redno umivanje rok. 

- Kuhinjsko osebje redno skrbi za čiščenje in razkuževanje kuhinjskih prostorov, 
jedilnih površin in spremljevalnih prostorov kuhinje.  

- Kuhinjsko osebje se razporedi glede na potrebe in se lahko spreminja.  
- Jedi/živila naj bodo pred morebitno kontaminacijo zaščitena s folijo. 
- Zajtrk in kosilo se za učence pripravita v jedilnici, malica in popoldanska malica 

pa se pripravi za prevzem v jedilnici (razen za izjeme, določene s prehranskim 
načrtom). 

- Kosilo se praviloma omogoči za vse odjemalce, pri čemer bo potrebno upoštevati 
urnik razdelitve za skupine in posameznike. 

- Kuhinjsko osebje  malico pred učilnico prinese za učence 1. do 5. razreda 
(smiselno v Jaršah) ter za ostale malico razdeljuje dežurnim učencem v jedilnici. 
Popoldanska malico se pripravi in razdeli v skupine OPB (malico prevzamejo 
učitelji oddelka OPB). 

- V jedilnici se upoštevajo talne označbe z varnostno razdaljo in razpored skupin v 
jedilnici po prehranskem načrtu (skupine se ne mešajo). Mize se pred naslednjo 
skupino obrišejo z razkužilom. Upoštevamo sedežno razporeditev v jedilnici – 
oddelki/skupine se ne mešajo. Za eno mizo sedijo učenci istega oddelka/skupine, 
sicer je vmes razmak (1,5 m – 2 m).  

- Uporabniki jedilnice se držijo vseh higienskih ukrepov. 
- Za nadzor reda v jedilnici skrbijo dežurne odrasle osebe. 

 
 

4.8. Postopek za umik bolnega učenca ali učenca, katerega hitri test 
pokaže pozitiven rezultat (smiselno zaposlenega) in protokol v primeru 
suma na okužbo oz. z znaki Covid – 19. 

 
Če učenec v šoli zboli ali se slabo počuti oz. je njegov hitri test pokazal pozitiven rezultat, 
ga učitelj umakne od skupine in pokliče starše, da ga pridejo iskat. Na lokaciji Rodica 
učenec počaka v kabinetu pri šolski knjižnici  oz. po dogovoru pri informatorki na 
dežurnem mestu, na lokaciji Jarše pa na hodniku pri sanitarijah ali v vetrolovu.  
Starši otroka čimprej prevzamejo in se posvetujejo z otrokovim zdravnikom. V primeru 
potrjene okužbe obvestijo šolo oz. to opravi epidemiološka služba.  
 
Ravnateljica šole o potrjenem primeru Covid-19 ali v primeru visoko-rizičnega kontakta 
z okuženo osebo postopa skladno z Navodili NIJZ za vzgojno-izobraževalne zavode.  
Stanje okužb ali reorganizacijo VI dela sproti beleži v aplikaciji Covid-19. 
 
V primeru suma na okužbo pri zaposlenemu, je delavca potrebno takoj napoti domov.  
Prostori, kjer se je gibal učenec/zaposleni s sumom na covid-19, se očistijo, razkužijo in 
prezračijo. 
 

4.9. Testiranje in samotestiranje 
 
Zaposleni se udeležujejo testiranja v primeru, da je od prebolelosti minilo več kot 
6 mesecev ali niso cepljeni. Za organizacijo testiranja ravnateljica pooblasti 
pomočnico ravnateljice (Anico Črne Ivkovič), ki posreduje napotke,  organizira 
testiranje in vodi evidenco testiranih oseb. 



 
Z dopolnitvijo pravil PCT v UL RS 147/2021 je v šoli organizirano samotestiranje 
zaposlenih. Pomočnica ravnateljice vodi evidenco izjav zaposlenih, izdaja 
evidenčne liste in sete za samotestiranje (1x mesečno). Zaposleni tedensko 
izpolnjuje svoj evidenčni list in ga ima na vpogled na delovnem mestu. 
 
V primeru udeležbe na zunanjih dogodkih, na katere zaposlenega usmeri 
delodajalec, se delavcu prizna strošek testiranja s HAG testom (račun). Z 
Odlokom št. 174/2021 in 177/2021 je testiranje s HAG testi brezplačno.  
 
Od 17. 11. 2021 obvezno 3x tedensko samotestiranje v šoli opravljajo tudi učenci 
od 1. do 9. razreda (presejalni program po protokolu Ministrstva za zdravje in 
internimi navodili). 
 
 

5. OSEBNA VAROVALNA OPREMA IN DRUGA PRIPOROČILA 
 
Učiteljem in drugim zaposlenim šola zagotovi varovalno opremo: zaščitne maske IIR, 
rokavice po potrebi in razkužila. Za razdelitev skrbi pomočnica ravnateljice oz. čistilke po 
navodilu.  
V šoli zaposleni in učenci ter obiskovalci uporabljajo zaščitne maske. 
  
Vsi zaposleni poznajo ikonografiko, ki je nameščena v učilnicah in skupnih prostorih ter 
skrbijo, da je vedno dostopna. O pomenu simbolov seznanjajo učence. 
 
Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5m oz. 
nošenje zaščitnih mask (kirurških mask ali FFP2).  
 
Avtomat za napitke v zbornici se uporablja, pri čemer naj si uporabnik pred uporabo 
umije ali razkuži roke. 
 

6. POSEBNE NALOGE HIŠNIKA 
 
Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito vzdrževani in varni. Hišnik skrbi za 
pregledovanje notranjosti obeh šolskih poslopij (instalacije, zagotavljanje pretočnosti v 
vodovodnem omrežju, odprava poškodb, popravila in drugo), za urejanje šolske okolice 
(košnja, obrezovanje grmičevja ali spodnjega dela dreves, pobiranje smeti in drugo). 
Vzdrževalna dela naj se opravljajo takrat, ko v prostoru ni večjega števila oseb. 
 
Večkrat tedensko je potrebno preveriti stanje na obeh šolskih igriščih – stanje igral, 
morebitni nevarni odpadki, čiščenje ploščadi in prostora pod nadstrešnico. V času 
morebitnih izrednih razmer po predhodnem navodilu vodstva hišnik igrala zaščiti s 
posebnim označevalnim trakom do preklica. Vsako dopoldne z razpršilom razkuži igrala 
ter mize in klopi v učilnic na prostem. 
 
Igrišče na Rodici v času pouka hišnik dopoldne odpre na severni strani (oba prehoda), 
kljuko na vratih igrišča zjutraj obriše z razkužilom, vrata pusti odprta do zaključka 



delovnika. Igrišče ob 17.00 zaklene čistilka, V Jaršah za odpiranje in zapiranje igriščne 
ograje poskrbita čistilki, vključno z razkuževanjem. 
 
Prevoz pošte in prehranskih obrokov v Jarše poteka 2x dnevno (malica, kosilo). 
Hišnik skrbi, da pri prevozu uporablja zaščitno opremo ter skrbi za čistočo in 
razkuževanje avtomobila (pred in po prevozu posodja). Pri prevozu uporablja zaščitne 
rokavice in zaščitno masko. 
 
Preverja oskrbo z razkužili in drugim materialom (sodelovanje s pomočnico ravnateljice), 
skrbi za distribucijo materiala v Jarše. 
 
Dnevno odpira glavni šolski vhod ob 6.10 (zunanja in notranja vhodna vrata pusti odprta). 
Od 6.10 do 7.00 pri glavnem vhodu nadzira vstopanje v stavbo in učence usmerja v učilnic 
jutranjega varstva (1. a, c – prizidek). 
 
DODATNA PRIPOROČILA: 

 
Na delovnem mestu uporablja osebno varovalno opremo (OVO): masko, rokavice, 
haljo. Priporočeno je večkratno temeljito umivanje rok. 

Masko in rokavice po potrebi oz. približno na 2 do 3 ure zamenja. Pred uporabo in po 
odstranitvi rokavic in maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. 

Delovni prostor (delavnico, garažo) je prav tako potrebno prezračevati. To je prostor, 
kjer naj se ne zadržuje več ljudi.  

Upoštevati je potrebno higieno kašlja in kihanja (v rokav). 

Odsvetovano je zadrževanje v večjih skupinah v ali zunaj šole. Spoštovati je potrebno 
priporočeno razdaljo 1,5 m od druge osebe. 

Osebno varovalno opremo (OVO – maske in rokavice) je potrebno pravilno snemati 
(če se oprema ne zavrže, je priporočljivo razkuževanje oz. prekuhavanje). OVO je treba 
odložiti v plastično vrečo za odpadke, ki se odlagajo v kontejner. Pri rokovanju s 
kontejnerjem in odlaganju smeti iz stavbe ali okolice se prav tako uporablja zaščitna 
oprema, po končanem delu je obvezno umivanje rok z milom.  

 

7. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST 
 
Ta pravila je sprejela ravnateljica OŠ Rodica. Pravila pričnejo veljati 1. septembra 2021. 
Veljajo in uporabljajo se do preklica ter se smiselno dopolnjujejo. 
S pravili in usmeritvami za spoštovanje higiensko-varnostnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja virusa SARS-CoV-2 je seznanjeno šolsko osebje (uvodna konferenca, sestanki s 
tehničnim osebjem), učenci na urah oddelčne skupnosti (ter po potrebi pri drugih 
dejavnostih), starši preko spletne strani, roditeljskih sestankov in aktualnih obvestilih 
(spletna stran, e-pošta, pisna obvestila). 
 
 
 
 



Kraj in datum:       
Domžale, 31. 8. 2021, dopolnitve 15. 11. 2021                                                                 
 
 
 
 
Milena Vidovič, ravnateljica 
 
                                                   
 
 

 
 
 
 
 


