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1. UVOD 
 
Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo 
izvajanje v času razmer COVID-19 na OŠ Sava Kladnika Sevnica in obeh podružnicah. 
 
Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede 
na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, 
usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti situacije v RS. Šola jih bo dopolnjevala in 
spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve sama objavljala 
na spletni strani šole. 
 

2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL 
 
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 in navodila NIJZ.  
 

3. DELEŽNIKI VIZ  (vzgojno-izobraževalnega ) PROCESA 
 
Organizacija dela v času razmer, povezanih s COVID-19,  zajema vse deležnike VIZ procesa: 
učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v 
stiku s šolo (dobavitelji … itd).  
 
Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali preko 
računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne 
ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh preventivnih ukrepov in z dovoljenjem 
vodstva.  
 

4. IZVAJANJE VIZ (vzgojno-izobraževalnega) DELA  
 
Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. Pri 
izvajanju bomo upoštevali pedagoška načela in smernice NIJZ v okviru danih kadrovskih in 
prostorskih zmožnosti. V nadaljevanju so našteti ukrepi, da v največji možni meri zmanjšamo 
prenos okužbe. 

 V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.  

 Učenci prihajajo v šolo od 7.30 do 7.50 na točno določenih vhodih za posamezni razred. 

 Učenci vozači prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom in odhajajo s prvim 
možnim avtobusom (glede na pričetek/zaključek svojega urnika).  

 Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Ob  vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke. 
Razkužila so tudi v učilnicah. 

 Vsi učenci in zaposleni v skupnih prostorih nosijo maske, ki jo dobijo na vhodu v šolo.  

 Po prihodu gredo učenci do garderobe, ki je predhodno razkužena, se preobujejo in 
takoj odidejo v matično učilnico.  

 Na hodnikih ni zadrževanja.  

 Na pričetek pouka počakajo v matični učilnici (po razporedu vodstva), po zaključku pa 
po navodilih učitelja odidejo domov oz. se izvede varstvo učenca v varstvu vozačev 
(zadnji učitelj ostane z njimi vse do odhoda avtobusa, po 5. in po 7. šolski uri). 

 Po šoli se gibamo kot v prometu – po desni strani. Upošteva se varnostna razdalja  
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1,5 m. 

 Šola je zaklenjena. Zunanji obiskovalci se javijo (pokličejo) v tajništvu na: 07 80 63 510 
ali 040 472 737, kjer se vodi evidenca vstopov v šolo. 

 V šolo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. 

 Šola sproti obvešča učence in starše o aktualnih informacijah. 

 Strokovni delavci vodijo seznam prisotnosti v eAsistentu pri obveznem in razširjenem 
programu. 

 Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma 
pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca 
odpelje  do tajništva (v poseben prostor – rdeča soba).Tajnica nemudoma obvesti 
starše oziroma skrbnike, ki morajo priti učenca čimprej iskat oz. najkrajšem možnem 
času. Po odhodu se prostor razkuži. 

 Ravnateljica šole o potrjenem primeru COVID-19 in o morebitnem delnem zaprtju šole 
seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 
483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje Ljubljana, tel.: 01/58 63 900. 

 Če je izražen sum na COVID-19 s strani staršev ali sum bolezni pri zaposlenih ali njihovih 
ožjih družinskih članih, se ravnateljica posvetuje pri epidemiologu z območne enote 
NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ. 

 Izvajalci učnih ur, ki izvajajo pouk izven matične učilnice (tudi v specializiranih 
učilnicah), pridejo po učence v matični oddelek in jih po končani dejavnosti odpeljejo 
nazaj v matično učilnico.  

 
Za zaščito pred okužbo je potrebno:  

 redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo  

 upoštevanje higiene kašlja 

 zračenje večkrat dnevno 

 vsi prostori in površine se redno, večkrat dnevno čistijo in razkužujejo 

 učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah  

 na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu (po desni strani) 

 po menjavi skupin, čistilka razkuži prostor (mize) 

 po uporabi pripomočkov/orodij učitelj le-te razkuži za seboj oziroma jih za teden 
dni pusti v karanteni (jih ne uporablja) 

 pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke 
oziroma se le-te odda v karanteno za 7 dni 

 uporaba sanitarij je med poukom dovoljena, v primeru zasedenosti se počaka 
pred njimi. 

 
 

4.1   Izvajanje VIZ dela v prostorih OŠ Sava Kladnika Sevnica in obeh podružnicah 
 

 Od 1. 9. 2020  se VIZ delo za učence od 1. do 9. razreda izvaja v  matičnih učilnicah OŠ 
Sava Kladnika Sevnica in na obeh podružnicah. 

 Pouk športa poteka v prostorih za šport. Do vključno 5. razreda se učenci preoblačijo v 
razredu. Garderobe v telovadnici se za vsako skupino očisti in razkuži. Če vreme 
dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži 
oziroma jih da v karanteno za en teden. 

 Ukrepi pri pouku specializiranih predmetov (TIT, LUM, GOS, KEM, IP – TIT): Učenci pri 
pouku uporabljajo svoja učna sredstva in pripomočke. Zaščitne rokavice za delo na 
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skupnih orodjih bodo dobili v šoli. V primeru izgube ali uničenja le-teh, pa za 
nadomestne poskrbijo sami.  

 Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in vozači so v svojih skupinah, kjer skušamo 
ohranjati socialno distanco. 

 Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli/na zunanjih površinah/v okolici šole in v občini 
Sevnica/Posavje, če bodo predvidene destinacije varne. Skupine učencev bodo ločene. 

 Ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne.  

 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 in na zadostni razdalji oz. z masko).  

 Dežurni učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo, še zlasti pri dnevih dejavnosti, 
kosilu in pri aktivnih metodah dela (1,5 m–2 m). 

 
UKREPI 
 

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.)  Starši, zaposleni, učenci 

Samo zdrave osebe  + 

Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih + 

Umivanje/razkuževanje rok  + 

Higiena kihanja in kašlja  + 

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

Zadostna medosebna razdalja vsaj od 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri 
gibanju večja 

+ 
težko 

Uporaba mask (zaposleni, učenci) + 

Čiščenje in razkuževanje površin  + 

Zračenje prostorov  + 

Mešanje skupin (šport, IP, učne skupine, OPB, JV 1. R. ) dezinfekcija 

Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: učilnice, uporaba jedilnice) URNIK, dezinfekcija 

Določene poti gibanja (koridor)  PROMET 

Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)  + 

Odsvetovanje prireditev e-prireditve 

Ekskurzije in šole v naravi  Preverjene destinacije 

Poseben režim pri predmetu šport (garderobe) Dezinfekcija 

Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču  + 

Spodbujanje pouka na prostem + 

Poseben režim v jedilnici  Dezinfekcija 

Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce  Tajništvo 

Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega RDEČA SOBA 

 

 4.2.  Izvajanje VIZ dela na daljavo 
 

V primeru poslabšanja epidemiološke slike se ravnamo po sklepih in navodilih pristojnega 
ministrstva in NIJZ. 
 

5. OBSEG VIZ DELA 
 
V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Sava Kladnika Sevnica in obeh podružnic 
izvaja po obveznem in razširjenem programu. Vsi strokovni delavci so obvezno prisotni na 
delovnem mestu od 7.30 do 13.30.  
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Izvajata se jutranje varstvo od 5.45 in podaljšano bivanje do 15.45. Skupine so oblikovane na 
podlagi navodil MIZŠ in NIJZ in se združujejo v primeru, kadar ni moč zagotoviti dovolj kadra.  
Enako velja za obe podružnici.  
 
Na šoli izvajamo:  

 jutranje varstvo za prijavljene učence 1. razreda, ki se izvaja v učilnicah za 1. razred v 

času od 5.45 do 7.30  v novem delu šole (kot do sedaj), na podružnicah pa v matičnih 

razredih 1. razreda, 

 malico za učence od 1. do 5. razreda ob 9.35, za učence od 6. do 9. razreda ob 10.25, 

izvaja se v matičnih učilnicah, 

 kosilo za učence, ki so na kosilo prijavljeni (po dnevnem razporedu prihajanja na 

kosilo v skupini, ki ga pripravi vodja OPB v sodelovanju z organizatorko šolske 

prehrane – tabela 1) 

 varstvo v oddelku podaljšanega bivanja za prijavljene učence 1.–5. razreda 

(organizacijo pripravi vodja OPB)   

ČAS 
DAN / SKUPINA 

PON TOR SR ČET PET 

11.45    OPB 4(29)  

12.00    OPB 5(26)  

12.25      

12.30 

OPB 1(30) OPB 1(30) OPB 1(30) OPB 1(30) OPB 1(30) 

6.A, 6.B, 
6.C 

7.A, 7.B, 
7.C 

 7.A  

12.45 OPB 2(30) OPB 2(30) OPB 2(30) OPB 2(30) OPB 2(30) 

13.00 OPB 3(26) OPB 3(26) OPB 3(26) OPB 3(26) OPB 3(26) 

13.05 OPB 4(29) OPB 4(29) OPB 4(29)  OPB 4(29) 

13.10 OPB 5(26) OPB 5(26) OPB 5(26) OPB 5(26) OPB 5(26) 

13.15 
 

OPB 6(28) OPB 6(28) OPB 6(28) OPB 6(28) OPB 6(28) 

7.A, 7.B, 
7.C 

6.A, 6.B, 
6.C, 8.A, 
8.B, 8.C 

6.A, 6.B, 
6.C, 7.A, 
7.B, 7.C 

6.A, 6.B, 
6.C, 7.B, 
7.C, 8.A 

6.A, 6.B, 
6.C, 7.A, 
7.B, 7.C 

13.20 

OPB 7(24) OPB 7(24) OPB 7(24) OPB 7(24) OPB 7(24) 

8.A, 8.B, 
8.C, 9.A, 
9.B, 9.C 

9.A, 9.B, 
9.C 

8.A, 8.B, 
8.C, 9.A, 
9.B, 9.C 

8.B, 8.C, 
9.A, 9.B, 

9.C 

8.A, 8.B, 
8.C, 9.A, 
9.B, 9.C 
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13.30 OPB 8 (26) OPB 8 (26) OPB 8 (26) OPB 8 (26) OPB 8 (26) 

13.35 OPB 9(26) OPB 9(26) OPB 9(26) OPB 9(26) OPB 9(26) 

13.40 OPB 10(29) OPB 10(29) OPB 10(29) OPB 10(29) OPB 10(29) 

13.45 OPB 11(30) 
OPB 

11(30) 
OPB 

11(30) 
OPB 

11(30) 
OPB 

11(30) 

 

6. POUK V UČNIH SKUPINAH IN IZBIRNIH PREDMETIH (obvezni in 
neobvezni) 

 

Manjše učne skupine so oblikovane na podlagi normativa in se izvajajo ob vzdrževanju 
higienskega režima in izvajanju preventivnih ukrepov. Sedežni red je strogo določen, tako da 
sedijo učenci istega razreda skupaj v eni koloni in so 1,5 m oddaljeni od drugega razreda. Učne 
skupine so ves čas v isti učilnici za učence posamezne učne skupine, ravno tako izbirni 
predmeti. Izvajalec pride po učence v matični oddelek in jih odpelje v svojo učilnico. Po končani 
dejavnosti jih pripelje nazaj v matično učilnico. 

7. OSEBNA VAROVALNA OPREMA 
 

V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli ter učenci nad 12 let, za učence od 6. leta 
dalje so maske priporočljive (skladno s priporočili NIJZ).  
 
Učitelji in drugi strokovni delavci so v učilnici lahko brez maske, prav tako učenci. V primeru, 
ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 m), je maska obvezna.  
 
Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda nosijo zaščitne maske izven matične učilnice, za učence od 1. 
razreda dalje je maska v skupnih prostorih priporočljiva. Zaščitne maske za učence zagotovi 
šola.  
 
Vsi zaposleni in učenci od 1. do 9. razreda se prvi šolski dan seznanijo z načinom pravilne 
namestitve, uporabe in odstranitve zaščitne maske z infografiko, nameščeno v učilnicah, na 
hodnikih, v skupnih prostorih. Pred namestitvijo maske si je potrebno temeljito umiti ali 
razkužiti roke. 
 

8. RAZPORED UČNIH SKUPIN PO RAZREDIH 
 

Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – matični učilnici. V učilnici so stoli poimensko 
označeni, kar pripravi razrednik.  Med posameznimi učenci  je zagotovljena maksimalna možna 
razdalja. Na prazne stole se učenci ne smejo usedati.  
 
Učenci v OŠ Sava Kladnika Sevnica in v POŠ Loka pri Zidanem Mostu ter POŠ Studenec so 
razporejeni sledeče: 

RAZRED UČILNICA 

1. A A106 (TŽ) 

1. B A101 (VPZ) 
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5. razredi MATIČNE UČILNICE 5. razreda +  
   

Manjše učne skupine  
   

DAN UČILNICA UČILNICA  
   

SRE 2. uro B306  ZJK B101 NV  
   

SRE 3b. uro B303  MBK B101 NV  
   

 
 

  
   

 
 

  
   

6. razredi TRAKT MAT klet  7. razredi TRAKT BIO-KEM 1. nadstropje 
R UČILNICA RAZREDNIK  R UČILNICA RAZREDNIK 

6A B011 MeP Metka Pinoza  7A A202 KP Majda Horjak 

6B B012 MM Milan Mitrović  7B A203 AP Jožica Levstik 

6C B004PRed Matic Stegne  7C A205 DP Danica Prnaver 

Manjše učne skupine  Manjše učne skupine 

DAN UČILNICA UČILNICA  DAN UČILNICA UČILNICA 

ČET 1. uro B107 BKK B106 TH  TOR 2. uro A209 MSr B101 NV 

ČET 4. uro B107 BKK B106 TH  TOR 4. uro A209 MSr B101 NV 

SRE 5. uro B107 BKK B106 TH  TOR 5. uro A209 MSr B101 NV 

           
 

 
  

   
 

 
  

   

8. razredi TRAKT GEO-ZGO 2. nadstropje  9. razredi TRAKT SLO pritličje 
R UČILNICA RAZREDNIK  R UČILNICA RAZREDNIK 

8A A304 MT Blažka Zupan Kalem  9A B103 ŠS Patricija Redenšek 

8B A302 VB Vesna Butkovič  9B B104 MH Metka Srebotnik 

8C A305 VG Vlasta Guček  9C B105 JL Valentina Mlakar 

Manjše učne skupine  Manjše učne skupine 

MUS A309 VM  MUS B106 TH 

MUS čitalnica JeS  MUS B107 BKK 

1. C A102 (KL) 

1., 2. L matična učilnica 

1., 3. S matična učilnica 

2. A B205 (AG) 

2. B B207 (MP) 

2. C B204 (PŽK)  

 3. L matična učilnica 

2. S matična učilnica 

3. A B206 (VPF) 

3. B B201 (EK) 

3. C B203 (ABP) 

4. A B306 (ZJK) 

4. B B307 (RD) 

4. C B303 (MBK) 

4., 5. L matična učilnica 

4., 5. S matična učilnica 

5. A B305 (DJ) 

5. B B301 (PJ) 

5. C B304 (MJ) 
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Pouk se praviloma izvaja v matični učilnici. 

Predmeta Šport in Tehnika in tehnologija se izvaja v učilnicah predmeta in na športnih površinah oz. 
prostorih. 
Predmeti Kemija in Fizika se izvedejo v učilnicah predmeta le v prostih terminih oz. z dogovorom 
učitelja, ki sicer uči v tej učilnici po zgornjem razporedu. (Opcija tudi GUM in LUM). 
 
 

 

9. UKREPI ZA PREPREČEVANJE COVID-19 
 

9.1. Zbirne točke za učence 
 

Prvi šolski dan se učenci  zbirajo na zbirnih točkah pred vhodom v šolo, ki bodo označene.  
 

9.2. Vstop v šolo 
 

V  matično šolo učenci vstopajo in izstopajo: 
 

 GLAVNI VHOD: 1., 7., 8. in 9. razred 

 VHOD Z NOTRANJEGA DVORIŠČA LEVO (gledano proti šoli in po levih stopnicah do 2. 
nadstropja): 2. in 4. razred 

 VHOD Z NOTRANJEGA DVORIŠČA DESNO (gledano proti šoli – pritličje starega dela 
šole):  3., 5. in 6. razred  

 
Vsaka vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec (po pripravljenem seznamu). Vstop v 
šolo je dovoljen izključno samo učencem in zaposlenim.  
 
Vstop v šolo na glavnem vhodu je mogoč od 5.45 za učence prvošolce, ki so v jutranjem 
varstvu. Za ostale učence je vstop v šolo na glavnem vhodu mogoč od 7.30 dalje. Dežurstvo 
prevzamejo zaposleni po seznamu vodstva, ki poskrbijo za razkuževanje in usmerjanje učencev 
do učilnic.  
 
Oba vhoda z notranjega dvorišča se odpreta ob 7.30, kjer delavci šole poskrbijo za 
razkuževanje in usmerijo učence v učilnice.   
 
Vsi trije vhodi se zaklenejo ob 8. uri. Na vratih šole bo obvestilo s telefonsko številko tajništva.  
 
V razredu učence pričaka učitelj, ki jih po urniku poučuje 1. šolsko uro.  
 
Strokovni delavci v 1. razredu po končanem pouku pospremijo učenca/-ce do izhoda, kjer 
ga/jih na ploščadi predajo staršem oz. pospremijo do avtobusa.  
 
Učenci od 2. do 9. razreda odidejo domov po navodilih staršev oz. takoj po končanem pouku.  
 
Na obeh podružnicah vstopajo vsi učenci skozi glavni vhod šole.  
 
Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob uri, ki so jo posredovali ob prijavi 
v OPB, počakajo pred šolo, na za to določenih vhodih in v varni medosebni razdalji, to je  
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1,5–2 m do druge osebe. 
 
Druge osebe lahko v šolo vstopajo izključno na službenem vhodu, in sicer po predhodni najavi 
in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami. 
 
Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu. 
 
Zaposleni vstopajo v matično šolo in iz nje izključno skozi službeni vhod (pri računovodstvu). 
Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo 
vsi zaposleni nositi zaščitne maske.  
Na podružnicah vstopajo zaposleni skozi glavni vhod 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.  
 

9.3. Gibanje po šoli 
 
Učenci se po šoli gibajo po desnem pravilu in skladno z označbami, ki predpisujejo smer 
gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za razrede, hodnike in druge 
prostore šole. 
 
Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore 
v nadstropju. 
 
Vsak učitelj poskrbi, da učenci čakajo na kosilo na varnostni razdalji, ob pomoči talnih označb 
(1–15).  
 

 

9.4. Zračenje učilnic in razkuževanje garderob 
 
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  razkuži. 
 
Učitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino in s tem za posamično 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 določeno v prejšnjem odstavku te 
točke, pusti odprta do pričetka pouka. 
 
Po vsaki šolski uri, tj. med vsakim odmorom, učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja 
iz učilnice,  izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice. 
 
Večkrat dnevno se razkužujejo tudi garderobne omarice s strani razrednega učitelja na  
razredni stopnji, na predmetni stopnji pa s strani učiteljev pri pouku po urniku.  
 

9.5. Preventivni ukrepi v učilnicah 
 
V učilnicah so: 

- umivalniki s tekočo vodo 
- podajalniki papirnatih brisač 
- koši za smeti 
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- razkužilo z najmanj 70 % etanola (koncentracija 70–80 %) 
 
Učenci v učilnicah sedijo na za to določenih stolih, ki so poimensko označeni. Med seboj se na 
stolih ne izmenjujejo. Sedežni red, ki ga določi učitelj, se mora ohranjati ves čas trajanja 
ukrepov. Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo maksimalno možno razdaljo.  V pomoč so 
jim oznake. Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo. 
 
Za zaščito pred okužbo je potrebno redno umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje 
rok. V prvi triadi se prednostno izvaja umivanje rok z milom pred razkuževanjem rok. 
 
Ob odhodu domov si učenci umivajo roke z milom ali razkužijo roke. 
 
Pouk v specializiranih učilnicah (npr. pouk TIT, ŠPO …) se  izvaja tako, da se  le-te pred 
prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži. 
 
Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in 
ne izposojajo.  
 
Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence prve 
triade dodatno usmerja učitelj. 
 
Pouk naj v čim večji meri poteka na prostem, v neposredni okolici šole.  
 
Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine: 

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

kontaminacija umivalnika. 
 
Tudi pri pouku na prostem mora učitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5–2m. Igrala se 
zaenkrat ne uporabljajo.  
 

9.6. Odmori in šolska prehrana 
 
Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica.  
Učenci odidejo iz učilnice v toaletne prostore z dovoljenjem učitelja. Največ en učenec iz 
skupine med poukom in v času odmora.  
Učenci torej učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in 
izmenjaje z dovoljenjem učitelja. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se 
prostori ustrezno zračijo. 
 
Šolska prehrana  bo v tem času organizirana skladno z možnostmi (varnost in zdravje ima 
prednost pred pestrostjo jedilnika) in glede na priporočila NIJZ. 
 
MALICA 
Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici.  
 
ČAS malice: 
- učenci od 1. do 5. razreda od 9.35 ure dalje 
- učenci od 6. do 9. razreda od 10.25 ure dalje. 
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Pred učilnico je miza (ali enosed in stol) za malico, kamor bo kuharsko osebje odložilo košaro 
z malico. Pred in po končanem hranjenju naj si učenci umijejo roke z vodo in milom. 
  
Pred hranjenjem naj si svojo klop (mizo) učenci (učitelj po potrebi pomaga učencem od 1. do 
3. razreda, ostale učence le nadzira) obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za 
enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 80 % etanol). Pripravijo si pogrinjek s prtičkom. 
Pred nadaljevanjem pouka postopek čiščenja mize ponovijo.  
V vsaki matični učilnici se pripravi kotiček za sadje. Sadje učenci umijejo.  
Malico razdeli učitelj in dežurni učenci, ki so si pred razdeljevanjem umili in razkužili roke, od 
klopi do klopi.  
Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelice) kuhinjsko osebje odnese 
izpred matične učilnice po koncu odmora za malico.   
 
KOSILO 
Jedilnica je preurejena v skladu z priporočili NIJZ glede na razdaljo (ostali stoli so umaknjeni) 
in je v tem času namenjena samo kosilu.  Pred umivalniki pred jedilnico ni dovoljeno zbiranje 
(učenci morajo upoštevati priporočeno razdaljo).  
 
Vsi učenci, ki prihajajo na kosilo, si morajo pred vstopom v jedilnico in pri izhodu umiti roke. 
  
Največje število učencev, ki se lahko istočasno nahaja v jedilnici (glede na možnosti 
vzdrževanja medosebne razdalje vsaj 1,5 oz. 2 m) je 50 in 8 več, če bodo uporabljali  še jedilnico 
za učitelje. 
 
Delitev kosila bo potekala v  več fazah/izmenah (glede na urnik pouka).  Pričetek kosila je ob 
11.45. Med izmenami se bo jedilnica temeljito prezračila. Mize, stoli in pladnji pa bodo 
razkuženi. 
Učenci iz enega razreda, ki imajo v šoli kosilo, naj gredo na kosilo skupaj, tako da bo v jedilnici  
hkrati čim manj različnih skupin (oziroma največ toliko, da se zasedejo razpoložljivi stoli). 
S talnimi označbami je od umivalnikov pred jedilnico opredeljen enosmeren koridor dostopa 
do razdelilnega pulta in talne označbe vsaj 1,5-metrske razdalje med čakajočimi učenci. 
Kuharice izdajajo hrano z ustrezno masko. 
Po zaključku hranjenja učenec odda pladenj z umazano posodo. Enosmeren koridor do pulta 
za oddajo pladnja je opredeljen s talnimi označbami  vse do izhoda. 
Zaključek kosila je ob 14. uri. 
 
Kosilo poteka v jedilnici šole po prilagojenem urniku (tabela 1 – organizator prehrane, vodja 
OPB). 

 

9.7. Pisna gradiva in knjižnica 
 
V šolski knjižnici je lahko največ 15 učencev, če se izvaja VIZ program. Po vrnitvi gredo knjige 
za tri dni v karanteno. Prostega dostopa do knjig ne bo, izposoja se izvaja v skladu s 
podrobnejšimi navodili knjižnice.  
 

9.8. Odhod domov 
 

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5–2 m. 
Skupino učencev, ki so končali s poukom, učitelj odpelje do izhoda in učence opozarja na 
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spoštovanje ukrepov. Učence iz OPB počakajo starši na ustreznem vhodu/izhodu ob uri, ki so 
jo navedli ob prijavi v OPB:  ob 13.00, 13.30, 14.30, 15.15 ali ob 15.45. Vsako spremembo starši 
sporočijo na službeni e-mail učitelja vsaj en dan prej.  
 

9.9. 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 2 x dnevno. 
 
Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme. 

 

9.10. Drugi ukrepi 
 

Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela za 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. 

 

9.11. Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja 
 
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 m. 
 
V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu v učilnico si učenci umijejo roke, enako ob 
odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna 
razdalja 1,5–2 m in da ima vsak učenec na vsaki strani po dva prazna stola. Za to so odgovorni 
dežurni učitelji, ki učenca ne smejo spustiti v jedilnico, dokler se mesto ne sprosti. Vsi stoli, ki 
se v jedilnici smejo uporabljati, so vidno označeni. 
 
Med izmenjavo učencev v jedilnici je potrebno jedilnico temeljito prezračiti, mize, stole in 
pladnje pa razkužiti. 
 
Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2 x dnevno oziroma po potrebi, odvisno od rabe, 
tudi večkrat. 



14 

 

 
Šola naredi nov razpored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo v šoli. 
Z razporedom seznani učence. Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za 
medsebojno razdaljo. Poti vstopa in izstopa se ne križajo, temveč potekajo po označenih 
koridorjih. 
 

9.12. Zaposleni 
 
Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5–2 m; v 
zbornici mora imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost; v zbornici je lahko hkrati 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. 
 
Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške 
oziroma prek videopovezav. Kadar bodo v živo, smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede 
medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil NIJZ.  
 
Avtomat za napitke v zbornici se uporablja ob upoštevanju higienskih pravil. 
 

10. UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19 
 

 Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma 
pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca 
odpelje  do tajništva (v poseben prostor – rdeča soba). Tajnica nemudoma obvesti 
starše oziroma skrbnike, ki pridejo učenca čimprej iskat. Po odhodu se prostor razkuži. 

 Ravnateljica šole o potrjenem primeru COVID-19 in o morebitnem delnem zaprtju šole 
seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu: 01 400 52 69 ali 030 
483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje Ljubljana, tel.: 01/58 63 900. 

 Če je izražen sum na COVID-19 s strani staršev ali sum bolezni pri zaposlenih ali njihovih 
ožjih družinskih članih, se ravnateljica posvetuje pri epidemiologu z območne enote 
NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ. 

 
V šoli na Studencu in v Loki pri Zidanem Mostu oboleli učenec počaka na starše v prostoru, ki 
ga določi vodja šole. Za učenca poskrbi eden od zaposlenih. Obolel učenec in dežurni učitelj 
morata nositi zaščitne maske, ki jih je mogoče dobiti v omarici prve pomoči.   
 
V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne 
šolske stavbe. 
 
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 
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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 
 

11.SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST 
 
Ta pravila je sprejela ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica. Pravila pričnejo veljati 1. 9. 2020. 
Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevanega 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. Posamezne spremembe veljajo z dnem, 
ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih bodisi posamično. 
  
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. 
 
 
Kraj in datum:    
 
V Sevnici, 31. 8. 2020                                                                                       Mirjana Jelančič, prof.,        
                  

         ravnateljica                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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