
Pravila ravnanja na OŠ Štore in podružnici Kompole v času popuščanja omejitev ukrepov 

epidemije COVID–19 

 
Pravila ravnanja veljajo za učence, ki se ob predvidenih datumih vračajo v VIZ proces, ki bo potekal 
v prostorih matične in podružnične šole. 
 
Za učence, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih omejitev, se le-ta 
nadaljuje v obliki izobraževanja na daljavo.  
 
V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Štore izvaja po obveznem in razširjenem 
programu za učence 9. razreda ter za učence z učnimi težavami od 4. do vključno 9. razreda, 
k ibi bili negativno ocenjeni oziroma potrebujejo dopolnilno razlago in pomoč učitelja. 
Izvaja se pouk obveznih predmetov v skladu s predmetnikom, ne pa tudi pouk obveznih 
izbirnih predmetov, ker se pri njih mešajo učenci iz različnih skupin. Prav tako se ne bodo izvajale 
interesne dejavnosti, proslave, valeta, razstave, koncerti in drugi množični dogodki, ekskurzije (ne 
za učence ne za učitelje), izleti in tabori. 
Urnik je pripravljen v fleksibilni izvedbi, kar pomeni, da se bo v enem dnevu izvedlo več ur 
istega predmeta, da zadostimo priporočilu, po katerem naj se v eni skupini dnevno izmenja čim 
manj učiteljev. 
 
V prilagojeni obliki se v tem času izvajajo govorilne ure, roditeljski sestanki, seje organov šol in 
učiteljskega zbora, sestanki aktivov ter drugi sestanki, zbori, seje in srečanja. Omenjeno se lahko 
izvaja na daljavo, z uporabo informacijske tehnologije ali v dopisni obliki (po elektronski pošti).  
Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj aplikacije 
eAsistent, po telefonu ali po elektronski pošti. 
 
Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – to je za posamezno skupino »matična 
učilnica«. V učilnici so stoli poimensko označeni.  
 
Med posameznimi učenci  je zagotovljena razdalja 1,5 – 2,0 metra. Učenci so v razrede razdeljeni 
v skupine, ki številčno ustrezajo priporočilom, da v nobeni ni več kot 15 učencev. V 9. razredu so 
učenci razporejeni v heterogene skupine, sestavljene iz obeh oddelkov, kot pri pouku 
slovenščine. V isti sestavi poteka pouk vse dneve, ves čas. 
 

RAZRED UČILNICA št. učencev v skupini Z učenci je učitelj: 

9.A SLJ1 11 Po urniku 

9.B MAT1 12 Po urniku 

9.C TJA1 13 Po urniku 
 
Učenci iste  učne skupine se lahko zbirajo na zbirnih točkah pred vhodom v šolo. Devetošolci se 
zbirajo razporejeno po celotni ploščadi med šolo in vrtcem.  
Devetošolci vstopajo v šolo skozi stranski vhod pri športnem kabinetu posamezno in šele ob 
7.40. Ob vstopu v šolo razkužijo roke z razkužilom, ki je na voljo v stenskem podajalniku pri vhodu. 
 
Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Druge osebe v šolo lahko vstopajo 
izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami. 
 
Učenci devetošolci si razkužijo roke pri vstopu v šolo ter pred vstopom v svojo matično 
učilnico – pred pričetkom pouka. 
 



Učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli nosijo zaščitne maske ves čas, ko so v prostorih šole, tudi med 
poučevanjem dodeljene učne skupine znotraj matične učilnice. 
Učenci 9. razreda nosijo zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela 
(šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven matične učilnice učne skupine. Zaščitno opremo si 
učenci zagotovijo sami in jo vsakodnevno prinašajo ter uporabljajo. 
Vsi zaposleni in devetošolci se 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. 
 
Učenci se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi označbami, 
ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. 
Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj. 
 
Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, 
ki so matični učilnici najbližje. 
 
Garderobe, ki jih uporabljajo učenci v času pouka športa, ostanejo zaklenjene in se ne uporabljajo. 
Garderobne omarice na hodnikih uporabljajo učenci posamično (vsak ima svojo). 
 
Vrata učilnice so odprta do začetka pouka zato, da se čim manjkrat učitelji in učenci dotikajo kljuke. 
Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, 
prepojeno z razkužilom. 
 
Učitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino, deset minut pred pričetkom pouka temeljito 
prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, 
vrata pa, kot je določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka. 
 
Po vsaki šolski uri oziroma med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in odhaja iz 
učilnice,  izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice. 
 
V učilnicah, ki jih učenci uporabljajo, so na voljo umivalniki s tekočo vodo, podajalniki papirnatih 
brisač, koši za smeti ter razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%) – pri učitelju. 
 
Učenci v učilnicah sedijo na poimensko določenih mestih. Med seboj se na stolih ne izmenjujejo. 
Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji učencev ne presedajo. Pri 
morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m.  V pomoč so jim oznake. 
Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo. 
 
Zjutraj ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke, prav tako ob odhodu domov. Učenci, ki imajo 
težave s kožo (dermatitis), si namesto razkuževanja roke temeljito umijejo. Pouk v računalniški 
učilnici se ne izvaja. Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj. 
 
Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin. Učenci devetih razredov šolske potrebščine 
nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno 
določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti. 
 
Starše prosimo, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine: 

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

umivalnika. 
 



ODMORI 
Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. 
Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Pri 
odhodih na stranišče mora dežurni učitelj  v vsakem nadstropju paziti, da se v toaletnih prostorih 
ne naredi gneča. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo 
na medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori 
ustrezno zračijo. 
 
ŠOLSKA PREHRANA 
Malica je na matični šoli in podružnici pripravljena enoporcijsko, hrana je zaščitena s folijo, do 
matične učilnice jo prinese kuharsko osebje. Učenci malicajo izključno v svoji matični 
učilnici.  
Hrano pri malici razdeli izključno učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. 
Dežurstvo učencev je v času teh ukrepov ukinjeno.  
Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo 
pogrinjek iz papirnate brisačke. Hrano postavijo na krožnik. Pred zaužitjem si učenci temeljito 
umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v zato namenjene koše – ločevanje 
odpadkov: papir, plastika, itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu 
sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom. 
V 9. razredu čiščenje in razkuževanje miz opravijo učenci sami. 
Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnese  izpred matične učilnice 
po koncu odmora kuhinjsko osebje. 
 
Kosilo se za vse učence izvaja v jedilnici po vnaprej pripravljenem razporedu (razpored bo visel v 
učenčevi matični učilnici). Ob prihodu v jedilnico si devetošolci roke razkužijo, enako ob odhodu iz 
nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 – 2,0 
Vsi stoli, ki se v jedilnici smejo uporabljati, so vidno označeni.  
 
Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo. Za prevzem 
kosila učenci v izrednih razmerah ne potrebujejo kartic. 
 
Poti vstopa in izstopa se ne križajo, temveč potekajo po označenih koridorjih. 
 
PISNA GRADIVA IN ŠOLSKA KNJIŽNICA 
V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta, zato izposoja knjižnega gradiva ni 
možna. Razredniki dobijo izpis gradiva, ki ga učenci dolgujejo. Učenci, ki morajo vrniti knjižno 
gradivo, le-tega izročijo razredniku. Ta na omenjenem izpisu obkljuka prinešeno gradivo, ga odloži 
na določeno mesto v razredu, do 5. 6. 2020 pa vrne v knjižnico. Učitelj na  vračilo knjig učence 
posebej opomni v prvih dneh ponovnega izvajanja pouka. 
 
Učbenike, ki jih imajo učenci v uporabi iz učbeniškega sklada, je potrebno vrniti v šolo pred 
odhodom na poletne počitnice.  
 
ODHOD DOMOV 
Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. Ob 
odhodu domov dežurno osebje na hodnikih in v prostorih z garderobnimi omaricami ter ob izhodu 
iz šole učence opozarja na spoštovanje ukrepov. 
 
  



UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19 
 
V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v učilnico za gospodinjstvo, kjer v prisotnosti dežurnega 
učitelja počaka na starša, ki ga prevzame po predhodnem klicu, ki ga opravi poslovna sekretarka. 
Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko. 
 
Starši so dolžni obvestiti ravnateljico šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), v 
kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid–19. Ravnateljica je dolžna v najkrajšem možnem času 
o tem obvestiti NIJZ. Le-ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter 
poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni 
službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni. 
 
Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi 
spremljajo svoje zdravstveno stanje. 
 
V 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 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 
 

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

