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1. UVOD  
  

Pojav novega virusa SARS-CoV-2 prinaša potrebo po spremembi obnašanja ter novih prilagoditvah tudi v 

šolskem prostoru. Tveganje od širjenja okužbe s SARS-CoV-2 je odvisno od epidemiološkega položaja in 

izvajanja ukrepov.  
Temeljno vodilo ostaja, da pridejo v šolo samo zdravi otroci, zaposleni kot tudi vsi drugi obiskovalci. 

Pomembno je, da so starši in zaposleni seznanjeni s simptomi in znaki bolezni covid-19 in ob pojavu 

simptomov in znakov pravilno ukrepajo.   
Temeljni preventivni ukrepi na šoli so:  

• redno umivanje/razkuževanje rok ter čiščenje in razkuževanje površin in predmetov s katerimi 

smo bili v stiku.  

• vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.  

• pogosto zračenje prostorov.  

• za učitelje in druge strokovne delavce šole je obvezna nošnja zaščitnih mask v zaprtih 

prostorih. 

• učenci morajo nositi zaščitne maske ob vstopu v šolo, na hodnikih in v skupnih prostorih. 

• v učilnici morajo zaščitne maske nositi učenci od 6. do 9. razreda, učencem od 1. do 5. razreda 

pa zaščitnih mask ni potrebno nositi.   

• uporaba zaščitne maske je obvezna za vse zunanje obiskovalce šole.   

Zdravstvene omejitve:  

• v šolo naj vstopajo le zdrave osebe (brez znakov akutne okužbe dihal), 

• obiskovalci se morajo ob vhodu pri informatorju izkazati s podpisom izjave o izpolnjevanju PCT 

pogoja. 

 

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času 

razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 v OŠ Jakoba Aljaža Kranj, in predstavljajo dinamičen 

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 od epidemiološke situacije v 
RS. Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz.  

dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.  

  

2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL  
  

2.1     Pravna podlaga  

Pravno in drugo podlago za sprejem pravil predstavljajo: 

• Sklep ministrice o izvajanju vzgojno - izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje 
in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 Št.0070-152/2021 

• Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 Modeli in priporočila; 
MIZš, ZRSš, NIJZ, Ljubljana, 2021 

• Okrožnica MIZš št. 6030-1/2021/69 z dne 20. 8. 2021 

• Okrožnica MIZš št: 6030-1/2021/70 z dne 23. 8. 2021 

• Okrožnica MIZš št. 6030-1/2021-71 z dne 24. 8. 2021 

• Okrožnica MIZš št. 6030-1/2021-72 z dne 26. 8. 

• Okrožnica MIZš št. 6030-1/2021/73 z dne 27. 8. 
• Okrožnica MIZš št. 6030-1/2021/75 z dne 31. 8.  

NIJZ: 
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• Higienska priporočila za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 pri izvajanju pouka v osnovni šoli, 24. 
8. 2021 

• Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-
CoV-2 v zavodu, 30. 8. 2021 

• Prezračevanje zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, 21. 

• Sklep RSK Ministrstva za zdravje — področje pediatrije, z dne 30. 4. 2020 

• Sklep RSK za medicino dela prometa in športa z dne 27. 3. 2020 

• Sklep RKS za pediatrijo — 10. korespondenčna seja z dne 20. maja 2020, Dodatna opredelitev 
zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času zaključka epidemije SARS — CoV — 2 

 

2.2 Druge podlage  

            Pravila so sprejeta tudi na podlagi dokumentov:  

• Publikacija Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19, 

Modeli in priporočila (Izdala in založila: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo).   

• Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja 

SARS-CoV-2, model C – OŠ.  

  

3. DELEŽNIKI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA  
  

Organizacija dela v času razbremenitvenih ukrepov epidemije 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.).   

  

4. IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA   
  

4.1   Izvajanje VIZ dela v prostorih  OŠ Jakoba Aljaža Kranj 

Skladno z navodili pristojnega ministrstva in trenutno epidemiološko situacijo bomo šolsko leto začeli po 

modelu B-OŠ, ki ne zahteva spreminjanje zakonodaje. Predvideva pa upoštevanje priporočil za ohranitev 

varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja. Model B velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma 
vzgojno-izobraževalnem zavodu. 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 

vzgojnoizobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje obveznega in 

razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih 

in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, odmorov, prehrane, prevozov in drugih 

dejavnosti. Model predvideva normativno število učencev v oddelku in tudi možnost združevanja učencev 

različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob 

izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov. 

S 1. 9. 2021 se VIZ delo za vse učence od 1. do 9. razreda izvaja v prostorih šole po modelu B.  

4.2   Zdravstveno stanje vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa 

Temeljno vodilo ostaja, da pridejo v šolo samo zdravi otroci oz. zaposleni (brez enega ali več naštetih 
simptomov oz. znakov, kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, 

bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba 

zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). 
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Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za 

nadaljnja navodila starši pokličejo otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika, šolo pa obvestijo o 
vzroku izostanka. 

Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi 

boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni. Druženje namreč 

povečuje tveganje za okužbo. 

5. OBSEG VIZ DELA  
  

V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Jakoba Aljaža Kranj  izvaja obvezni in razširjeni 

program.  

 

5.1 Obvezni program   

Pouk poteka po urniku. Oddelki od 1. do 5. razreda imajo pouk v svojih matičnih učilnicah.    

Učenci predmetne stopnje se selijo iz razreda v razred. Učenci PS nosijo maske v skupnih prostorih in v 
učilnici, ko pride do mešanja skupin (izbirni predmetni, dopolnilni, dodatni itd.). V teh primerih učitelj 

poskrbi za sedežni red, pri katerem učenci iz istega oddelka sedijo skupaj oz. vsaj 1,5 m ločeno od drugega 

oddelka. Po vsaki uri dežurni učenci na PS razkužijo vse mize in prezračijo učilnico. Iz učilnic gredo ob 

zvonjenju in se takoj premaknejo v naslednjo učilnico, kjer počakajo učitelja za naslednjo šolsko uro. 

   

Učenci PS iz učilnice v učilnico hodijo eden za drugim, upoštevajo sistem »enosmernega prometa« (oz. 

hoja po desni strani hodnika).  

   

Pouk športa se izvaja na zunanjih površinah in v športni dvorani.   

   

Učitelji ažurno vodijo evidenco prisotnih (zaradi sledljivosti stikov).   

   

Dopolnilni pouk in izbirni predmeti se izvajajo po urniku. Ob koncu pouka dežurni učenec razkuži 

uporabljene površine.    

   

DSP in ISP se izvajajo v kabinetih po predvidenem urniku. Ob zaključku individualnega ali skupinskega 
pouka učitelj razkuži površine, ki so jih uporabljali.    

   

Pri morebitni udeležbi na dogodkih se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med njimi 

zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra).   

   

5.2 Razširjeni program   

Dnevi dejavnosti, ekskurzije in šole v naravi se izvajajo v skladu s priporočili NIJZ. Posamezni aktivi 

prilagodijo izvedbo dni dejavnosti glede na trenutno epidemiološko situacijo. Dnevi dejavnosti se 
praviloma izvajajo na šoli.    

   

Interesne dejavnosti se pričnejo izvajati po programu. Izvajajo se v predhodno razkuženih prostorih.  

   

Jutranje varstvo je namenjeno predvsem prvošolcem, a sprejemamo učence prve triade in v izjemnih 

primerih tudi 4. in 5. razreda. Učenci prihajajo skozi določen vhod in se takoj odpravijo v določeno učilnico. 

Dežurna učitelja v JV preko hodnika zagotavljata varstvo otrokom, ki so po svojih matičnih učilnicah.  
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Podaljšano bivanje je organizirano z minimalnim potrebnim mešanjem skupin. V največji možni meri se 

podaljšano bivanje izvaja na zunanjih površinah. 

Starši po otroke prihajajo ob dogovorjenih urah oz. pokličejo učitelja ali potrkajo na okno. Starši ne 
vstopajo v šolske prostore.   

   

Odmori -učenci PS se med odmori ne zadržujejo na hodnikih, temveč takoj zamenjajo učilnice in na učitelja 
počakajo v razredu. Dežurni učitelji jih spremljajo preko odprtih vrat s hodnika. 

   

Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole, ki morajo pri informatorju ob vhodu tudi podpisati 

poseben obrazec o izpolnjevanju pogoja PCT. Zunanji obiskovalci si morajo ob prihodu v šolo/razred 
razkužiti roke in nositi masko. Vstopajo skozi glavni vhod. Če je obisk že vnaprej napovedan in določen 

(npr. svet zavoda) evidenco vodi sklicatelj.   

 

 

6. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV  
 

6.1  Osebna varovalna oprema 

V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji, drugi zaposleni in ostale odrasle osebe ter učenci skladno 

s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.   

Če učenci ali obiskovalci masko pozabijo, jo lahko dobijo pri razredniku, drugem učitelju, informatorju ali 

v tajništvu. Vsakemu zaposlenemu vsak mesec pripada paket zaščitnih mask. 

 

Učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli nosijo zaščitne maske ves čas, ko so v prostorih šole, tudi med 

poučevanjem.  

  

Otrok 1.-5. razreda ob vstopu v šolo nosi masko in jo uporabi do svoje učilnice. Masko nosi tudi v času 

gibanja v skupnih prostorih: avla, knjižnica, jedilnica, hodniki, WC. Pri pouku jo učencem 1.-5. razreda ni 

potrebno nositi, od 6. do 9. razreda pa je uporaba obvezna tudi med poukom.   

Ob vstopu v šolo je stojalo z razkužilom. Ob vstopu v učilnico si otrok umije roke z vodo in  milom.  

  

6.2 Vstop v šolo   

V  šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda in stranske vhode pri učilnicah.   

 

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Starši v šolo ne vstopajo (razen kratkotrajno, ko 

prevzemajo učence) ali po predhodnem dogovoru z učiteljem,. 

  

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.  

  

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo 
dolžne priskrbeti same. Ob vstopu v šolo se vstopajoči razkužijo z razkužilom, ki je na voljo v vetrolovu.  

  

Učenci se razkužujejo potem, ko odložijo garderobo, in sicer si umijejo roke z milom in vodo po vstopu v 
njihovo matično učilnico – pred pričetkom pouka.  

  

Zaposleni vstopajo v šolo čez službeni vhod, si umijejo roke ali razkužijo z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob 

vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske.   
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6.3 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 in druge 

prostore šole.  

  

Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Oddelki se ne mešajo in ne družijo med seboj.  

  

6.4 Zračenje učilnic  

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke.  

  

Učitelj 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 - med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro, izvede vsaj kratkotrajno 

zračenje učilnice.  

  

6.5 Preventivni ukrepi v učilnicah  

V učilnicah so:  

- umivalniki s tekočo vodo,  

- podajalniki papirnatih brisač,  

- koši za smeti,  

- razkužilo za roke,  

- razkužilo za površine.  

  

Ko je možno – po presoji učitelja – naj pouk razredne stopnje in lahko tudi višje poteka na prostem, v 

neposredni okolici šole.   

Upoštevajmo priporočila glede vzdrževanja medosebne razdalje, pravilnega nošenja maske, higiene rok in 

higiene kašlja, zračenja ter čiščenja in razkuževanja.   

6.6 Odmori in šolska prehrana  

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 

morajo dežurni učitelji paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča.  

  

Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici. Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s 
papirnato brisačko in/ali z razkužilom. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. V 

prvi triadi pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj.   

  

6.7 Pisna gradiva in knjižnica  

• Knjižnica bo za izposojo odprta vsak dan po prilagojenem urniku. 

• Urnik bomo pripravili tako, da se oddelki med seboj ne bodo mešali in da bodo vsi imeli možnost 

izposoje.  

• V knjižnici je uporaba maske obvezna.  

 

6.8 Odhod domov  

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. Ob odhodu 

domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih ter ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje 
ukrepov.  
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6.9 Čiščenje prostorov  

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni in razkuženi. Šola zagotavlja, da tekom trajanja 
pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito 

prezračevanje in  čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi  z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal 

in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni  dotikajo.    

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.   

V vsaka učilnica ima razkužilo za razkuževanje površin ter milo in papirnate brisačke.   

   

6.10. 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 – 2,0 m.  

  

V jedilnici se postreže kosilo. Pred odhodom v jedilnico si učenci umijejo roke, enako ob prihodu v učilnico. 

V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 – 2,0 m. Učenci 
od 1. do 2. razreda kosilo jedo v učilnicah, kjer jim ga razdelijo učitelji.  

  

Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti od rabe tudi 

večkrat.  

  

6.11. Zaposleni  

Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 – 2,0 m; v zbornici mora 

imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost; v zbornici je hkrati lahko 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.  

 

Svoje medsebojne dogovore v večji meri opravimo po telefonu, elektronski pošti ali videokonferenčno.   

   

Pri sestankovanju v živo upoštevamo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske in 

navodila medicine dela.     

 

7. UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19  
  

V kolikor se učenec v šoli slabo počuti (ima vročino, druge akutne znake okužbe dihal ipd.), učitelj v skladu 

s šolskimi pravili po telefonu obvesti starše in ga pospremi v prostor na galeriji, kjer ob spremstvu delavca 
šole počaka na starša, ki ga prevzame.    

   

Če je potrjena okužba covid-19 pri učencu,  se išče izvor okužbe in identificira ljudi, ki so bili v stiku z 

obolelim učencem v času kužnosti doma in v šoli.  Starši so dolžni obvestiti razrednika v roku 24 ur 
(telefonsko, elektronska pošta), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19.  Pričetek kužnosti 

je 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi spremljajo svoje 
zdravstveno stanje.  
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V kolikor zboli učitelj, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen 

s Covid – 19, o tem v roku 24 ur obvesti ravnateljico oz. pomočnico šole. 

   

8. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST  
  

Ta pravila je sprejela ravnateljica OŠ Jakoba Aljaža Kranj. Pravila pričnejo veljati 1. 9. 2021 in zamenjajo 
Pravila, ki so se uporabljala od 15. 2. 2021. Veljajo in uporabljajo 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 temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe 
veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi 

posamično.   

    

V času uporabe teh pravil se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno 
smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, Pravila šolskega reda, katerih sprejem in sprememba je v 

pristojnosti ravnateljice šole.   

  

  

  

Kranj, 1. 9. 2021                                          mag. Lucija Rakovec, ravnateljica  

  

  

  

  

  


