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OBVESTILO ZA STARŠE IN UČENCE – organizacija dela v šoli 

 

Na podlagi Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli in Higienskih 

priporočil za izvajanje pouka v OŠ za učence v času epidemije COVID-19 vas seznanjamo z 

osnovnimi informacijami. 

 

• Učenci naj pridejo v šolo zdravi. V kolikor kažejo kakšne znake, ki bi lahko kazali na okužbo 

s korona virusom, ostanejo doma. Ob ponovnem vstopu v šolo naj učenci prinesejo 

podpisano izjavo staršev Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov 

za zajezitev širjenja COVID-19. 

• Pouk bo v eni skupini, vsak učenec bo imel svojo mizo – označeno z imenom in priimkom, 

učenci miz ne bodo menjavali. 

• Učenci med odmori ne bodo zapuščali učilnici. 
• Osebna varovalna oprema – učenci nad 12 let in odrasle osebe v šoli nosijo zaščitne maske. 
• Prihod do šole – priporočena je peš hoja, prevoz s strani staršev. Za učence, ki ne bodo 

mogli v šolo ali iz šole prihajati na omenjene načine, bo organiziran šolski prevoz. Na 
šolskem prevozu morajo učenci imeti ves čas maske, za katere poskrbijo starši. 

• Starši in drugi obiskovalci v šolo ne vstopate. V primeru potrebe po razgovoru z strokovnim 
delavcem šole izkoristite druge načine komunikacije (telefon, e-pošta). Če starši sami 
prihajajo po otroka v šolo, se morajo držati ure prihoda in počakati zunaj.. 

• Učenci naj v šolo s seboj prinesejo šolske potrebščine, vodo v plastenkah, eventualna 
dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo. 

• Organizacija JV: 
• Varstvo se prične v jedilnici, ko bo v varstvu več kot 10 učencev, se varstvo loči na 

ustrezne skupine. 
• Delo v učilnicah: 

• Pred prihodom v razred bo učitelj, ki poučuje v razredu učilnico dobro prezračil. 
• Računalniške učilnice in tablic za pouk ne bomo uporabljali, prav tako ne knjižnice. 

• Učenci jedo malico v razredu. Kuharice prinesejo malico v razred. Pred jedjo bodo učiteljice 
mize razkužile, prav tako po jedi. 

• Glede izvedbe kosila bodo posebna navodila. 
• Sanitarije uporabljajo učenci v zgornjem nadstropju pri učilnici matematike. 
• Učilnicobodo učitelji zjutraj prezračili pred poukom, zračenje bo tudi med poukom, prav 

tako po koncu pouka. Po koncu pouka bodo mize, stoli, kljuke, ostale površine razkužene. 
• Navodila za pravilno umivanje rok, pravilno kašljanje – so v razredih, sanitarijah že od časa 

pred zaprtjem šole 
• Uporaba telovadnice ni priporočljiva. 
• Žoge in ostale športne pripomočke učenci ne bodo uporabljali, ker bi bilo potrebno vso 

opremo po uporabi razkuževati. 
• Učenci si bodo od prihodu v šolo razkužili roke, prav tako pred obroki hrane, po uporabi 

WC-ja, pred odhodom iz šole. 



• V higienskih navodilih je zapisano, da je z ponovnim zagonom pouka tveganje za prenos 
okužbe večje, zato bodite previdni pri stikih z oslabelimi osebami, osebami, ki so v rizičnih 
skupinah. 

• Med učenci bomo poskušali držati razmik 1,5 metra. Učenci se v razredu ne bodo družili 
med seboj – držati bomo morali razdaljo 1,5 metra, prav tako si naj ne posojajo stvari, prav 
tako bomo morali razdaljo med seboj držati na hodnikih ter na zunanjih površinah.  

• Čim več pouka bomo poskusili izvesti zunaj, prav tako v času varstva vozačev. 
 
 
Več informacij o navodilih za preprečevanje okužbe si preberite na povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-sars-cov-2019 
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