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Prilagoditve Hišnega reda OŠ Dušana Flisa Hoče v razmerah povezanih s covid-19 so 

pripravljene zaradi posebnih okoliščin v katerih se je začelo šolsko leto. Prilagoditve bomo z 

ozirom na morebitne nove okoliščine sproti dopolnjevali. 

V šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali pouk po LDN šole v skladu z določenim modelom 

izobraževanja s strani MIZŠ in priporočili NIJZ. Pouk bomo zaradi varnostnih ukrepov izvajali v 

matični učilnici oddelka. Dnevi dejavnosti, ekskurzije in šole v naravi  se bodo izvajali po 

načrtovanju, če bodo predvidene destinacije varne, in v skladu s priporočili NIJZ.  

V primeru novih navodil NIJZ in MIZŠ, da je potrebno pouk izvajati na daljavo, bomo 

upoštevali vsa navodila in s pomočjo IKT tehnologije izpeljali načrtovani program dela.  

 

  

 

PRAVILA RAVNANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI   
  
Uvodna pojasnila   
 

Šola je dolžna, da v času izjemnih razmer covid-19 v največji možni meri poskrbi za vzgojno- 

izobraževalni proces znotraj šole ter za druge organizirane dejavnosti izven šole, in sicer v 

skladu z navodili in glede na priporočila pristojnih institucij. Učenci šole, zaposleni in starši so 

dolžni upoštevati Pravila šolskega reda in Hišni red OŠ Dušana Flisa Hoče, ki je za čas 

epidemije covid-19 posebej prilagojen trenutnim razmeram. Hišni red velja za učence, ki bodo 

vstopali v šolski prostor, ter za starše in druge obiskovalce, ki bodo vstopali v šolske prostore po 

predhodnem dogovoru.  

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni, obiskovalci pa po predhodnem 

dogovoru. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, morajo upoštevati predpisan protokol ravnanja in 

gibanja. Šola vodi evidenco prihoda zunanjih obiskovalcev.  

Otroci z zdravstvenimi omejitvami naj imajo opravljeno individualno oceno tveganja. Oceno 

opravi izbrani pediater ali specialist po posvetu z družino. Ocena temelji na trenutnem stanju 

aktivnosti bolezni, terapiji, dodatnih faktorjih tveganja in lokalni epidemiološki situaciji. Starši 

šoli predložijo obvestilo zdravnika. Če zdravnik oceni, da ne obstaja dodatno tveganje za covid-

19, gre otrok lahko v šolo. Sorojenci otroka z zdravstvenimi omejitvami gredo lahko v 

vrtec/šolo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in upoštevati vsa navodila za 

preprečevanje okužbe.   

V primeru, da je v družini ali v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki 

ima zdravstvene omejitve, odsvetujemo vrnitev v šolo. Vsako tako morebitno odsotnost urejajo 

starši z ravnateljem. 

 

Splošni higienski ukrepi  
Vsi učenci in zaposleni ter morebitni obiskovalci so glede na priporočila NIJZ dolžni dosledno 

upoštevati in izvajati splošne higienske ukrepe:  

- v šolo vstopajo le zdravi učenci, zaposleni, 

- druge osebe lahko v šolo vstopajo izključno po predhodni najavi v tajništvu ali pri posameznem 

učitelju (obvezna uporaba zaščitne maske),  

- redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo (higiena umivanja rok) oz. z namenskim 

razkužilom za roke, 

- upoštevanje zadostne medsebojne razdalje (min 1,5 m), 

- upoštevanje smeri gibanja v skupnih prostorih šole (smer prometa – desno) 

- higiena kašljanja in kihanja (pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali z zgornjim delom 

rokava, robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke, nato si umijemo roke z milom ter 

vodo), 
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- z nečistimi/neumitimi rokami se ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust), 

- redno večkrat dnevno zračenje prostorov (skrb učitelja). 

Na več vidnih mestih so nameščene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.  

Na več mestih so nameščeni podajalniki z razkužilom. 

V učilnicah so nameščena sredstva za čiščenje oz. razkuževanje delovnih površin (skrb učitelja). 

 

Obravnava primera s sumom na covid-19  
Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da učenec kaže znake okužbe dihal in ima vročino, 

ga odpelje iz razreda v sejno sobo ali kabinet RS /na podružnici pa v računalniško učilnico in o 

tem takoj obvesti starše oziroma skrbnike, ki morajo učenca prevzeti čim prej. Po odhodu se 

prostor razkuži. V času, ko učenec čaka na starše, mora nositi masko. Za pot domov odsvetujemo 

uporabo javnega prevoza.  

Če se pri učencu potrdi prisotnost novega koronavirusa, starši to sporočijo ravnatelju šole. Šola o 

tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi protokol ravnanja.   

Če zboli učitelj, dobi vročino in znake akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in 

pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je covid-19 potrjen, o tem obvesti ravnatelja. 

Ravnatelj ali druga pooblaščena oseba o primeru obvesti NIJZ, ki začne s protokolom ravnanja.  

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s covid-19, temeljito očistimo in izvedemo  

dezinfekcijo. Prostore tudi temeljito prezračimo.  

 

Prihod v šolo  
Pred začetkom pouka učence pred vhodom v šolo sprejema odrasla oseba. 

Učenci, ki niso vozači, prihajajo v šolo največ 10 minut pred začetkom pouka in takoj odidejo v 

svoje matične učilnice. 

Učencem priporočamo, da pridejo v šolo peš ali  s kolesom (tisti učencem, ki imajo opravljen 

kolesarski izpit). Učenci, ki se v šolo pripeljejo s šolskim avtobusom, prihajajo v šolo z zadnjim 

avtobusom in odhajajo domov s prvim avtobusom (glede na vozni red in pričetek/zaključek 

svojega urnika). Učenci v šolo vstopajo in po končanem pouku izstopajo posamično. 

 
VHODI: 

- učenci 1., 2., 3., 4. razreda: vhod RS (pri fitnesu) 

- učenci 5. razreda: vhod v VŠD 

- učenci 6. – 9. razreda: glavni vhod 

- zaposleni: vhod pri telovadnici 

 

Pri vhodu RS dežura od 7.00 dalje delavka, ki je zaposlena preko javnih del. 

Pri glavnem vhodu dežura od 7.00 dalje delavka, ki je zaposlena preko javnih del. 

 

Starši 1. razreda spremljajo otroke do učilnice in prihajajo ob koncu pouka po otroke v razrede. 

Starši uporabijo maske. 

Starši učencev od 2. do 5. razreda zjutraj ne vstopajo v šolo. Delavka preko javnih del odpelje 

učenca v njegov razred. Po pouku starši počakajo pred vhodom. Delavka preko javnih del  gre po 

otroka v razred in ga spremlja do staršev. 

 

 Jutranje varstvo 
    Jutranje varstvo bo potekalo v skupinah, kjer bomo skušali ohranjati socialno distanco.  

    Pri vhodu v šolo otroka sprejme odrasla oseba. 

JV izvajamo v skupinah učencev: 

- 1. razreda (v učilnici 1.a) ,  

- 2. razreda (v učilnici 2.a),  
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- 3. razreda (v učilnici 3.c) in  

- skupaj 4.,5. razreda (v učilnici 4.b). 

V podružnični šoli Reka – Pohorje izvajamo JV v eni skupini. 

Pri delu skušamo ohranjati socialno distanco (1,5 m–2,0 m). 

 

Podaljšano bivanje, odhodi domov  
Podaljšano bivanje bo potekalo v matičnih učilnicah. Ko se v popoldanskem času skupine 

združujejo, se najprej združujejo skupine različnih oddelkov istega razreda, po 16. uri pa je OPB 

v učilnici 2.b razreda. Pri združevanju  bomo skušali ohranjati socialno distanco (1,5 m–2,0 m). 

V podružnični šoli Reka – Pohorje so v skupini OPB učenci dveh razredov (OPB/1., 2. razred v 

učilnici 2. razreda, OPB/3., 4. razred v učilnici 4. razreda, po 15. uri so v učilnici 4. razreda) 

Pri delu skušamo ohranjati socialno distanco (1,5 m–2,0 m). 

 

Učenci predmetne stopnje, gredo po kosilu domov. V primeru, da morajo čakati na šolski 

prevoz, gredo po kosilu nazaj v matično učilnico in tam počakajo na šolski prevoz.   

Učenci naj, če je le mogoče, čim prej po pouku zapustijo šolsko območje in odidejo domov. 

 

Osebna varovalna oprema  
Priporočamo, da učenci od 1. do 9. razreda  pri vstopu v šolo in v skupnih prostorih uporabljajo 

masko. Navodila v zvezi z uporabo mask bomo učencem posredovali v skladu z navodili NIJZ in 

MIZŠ..  

Večkrat dnevno in pred obroki si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom.   

Zaposleni ob stiku z drugimi zaposlenimi uporabljajo masko. V razredu uporabljajo masko le ob 

bližnjem stiku z učencem, če ne morejo zagotoviti min razdalje.   

Namesto zaščitne maske lahko učenci od 1. do 9. razreda uporabijo izven matične učilnice tudi 

druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite).   

Vsi zaposleni in učenci razreda se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in 

odstranitve zaščitne maske ali razkuževanja rok z infografiko, nameščeno v učilnicah, na 

hodnikih, v skupnih prostorih.  

 

 

 

Uporaba učilnic: 
Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk v matični učilnici. Učenci od 6. do 9. razreda imajo pouk 

po spodnjem razporedu: 

 

KLET, PRIZIDEK 

ŠT. 3 ŠT. 2 ŠT. 1 ŠT. 42 

7.a 7.b 7.d 7.c 

 

PRITLIČJE 

ŠT. 4 ŠT. 5 ŠT. 6 ŠT. 7 ŠT. 8 

9.c 

skupina 9.r 

9.a 

Skupina 9.r 

9.b 

skupina 9.r 

skupina 9.r 

skupina 8.r 
skupina 9.r 
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I. NADSTROPJE 

ŠT. 12 ŠT. 13 RAČ. ŠT. 15 

8.b 

skupina 8.r 

8.a 

skupina 8.r 

 8.c 

Skupina 8.r 

 

II. NADSTROPJE, PRIZIDEK 

ŠT. 22 ŠT. 23 U-RS 

6.a 6.b 6.c 

 

Učenci 8. in 9. razreda prehajajo med učilnicami pri izvajanju pouka v manjših učnih skupinah. 

Učenci 7., 8., 9. razreda prehajajo med učilnicami pri izvajanju OIP, NIP. 

Učenci 6., 7., 8., 9. razreda prehajajo med učilnicami pri izvajanju dop. p. in dod. p. 

Računalništvo (fakultativa in OIP) izvajamo v računalniški učilnici.  

Pouk v manjših učnih skupinah izvajamo v stalnih učilnicah. Učitelji razkužijo delovne površine 

pred in po delu v manjših učnih skupinah.  

 

Gibanje po šoli, uporaba toaletnih prostorov   
Učenci se po šoli minimalno gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi in drugimi 

označbami ter dogovori, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo.   

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo tiste toaletne prostore, ki so matični učilnici 

najbližje. Toaletne prostore uporabljajo med poukom.  

Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj paziti, da v toaletnih prostorih ne nastane gneča. 

Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati medsebojno razdaljo.   

 

Razkuževanje prostorov, zračenje   
Čistilka večkrat dnevno poskrbi za razkuževanje kljuk.   

Učitelj, ki je izvedel uro, med vsakim odmorom prezrači učilnico (pred pričetkom pouka in po 

vsaki šolski uri).  

  

Sedežni red v učilnicah, sledenje pouku, šolske potrebščine   
Sedežni red v učilnicah je stalen.  

Učence opozarjamo na fizično distanco, šolske mize v razredu so razmaknjene.   

Pri predmetih naravoslovje, kemija, biologija in fizika učitelji ne izvajajo poskusov.   

Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.   

Učenci od 2. do 9. razreda prinašajo šolske potrebščine vsak dan v šolo. Morebitno tiskano učno 

gradivo učencem deli in pobira učitelj, ki si pred tem umije ali razkuži roke. Vrnjene/oddane 

pisne izdelke učitelj pred popravljanjem vsaj en dan hrani na varnem mestu.  

 

Malica 
Pred pričetkom zajtrka oz. malice si učenci in učitelji temeljito umijejo roke. 

Pred pričetkom malice učitelj poskrbi, da se mize razkužijo; z razkužilom ali alkoholnim 

robčkom. Razkuženo mizo si učenci pogrnejo s papirnato servietko. 

Hrano razdeli učitelj, ki je zaščiten z  obrazno masko, in si je pred razdeljevanjem hrane roke 

temeljito umil z milom. 

Po zaužitju hrane učenci poskrbijo za čistočo - obrišejo mizo. 

Po hranjenju si učenci temeljito umijejo roke z milom in vodo. 
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ZAJTRKI: 7.15-8.00 

Reka JV 
Dostavljeni bodo v razrede ob 7.15. 

Posoda mora biti pripravljena za vračanje med 7.45-8.00. 

Hoče JV 

Dostavljeni bodo v pritličju avle pri gibalnici ob 7.15 v razrede ali na 

mize - prevzamejo jih dežurni učenci Z ZAŠČITNIMI MASKAMI. 

Posoda mora biti pripravljena za vračanje med 7.45-8.00. 

 

 

DOPOLDANSKE MALICE: 9.55–10.15 

Reka 
Dostavljene bodo v razrede ob 9.55. 

Posoda mora biti pripravljena za vračanje najkasneje do 10.30.   

Hoče 1.–4. razredi 

Dostavljene bodo v pritličju avle pri gibalnici ob 9.55 v razrede ali na 

mize - prevzamejo jih dežurni učenci Z ZAŠČITNIMI MASKAMI. 

Posoda mora biti pripravljena za vračanje najkasneje do 10.30. 

Hoče 5. razredi 

Dostavljene bodo na mize v recepciji športne dvorane ob 9.55. 

Prevzamejo jih dežurni učenci Z ZAŠČITNIMI MASKAMI. 

Posoda mora biti pripravljena za vračanje najkasneje do 10.30. 

Hoče 6.–9. razredi 

Dežurni učenci Z ZAŠČITNIMI MASKAMI gredo po malico v 

jedilnico. 

Dežurni učenci posodo tudi vrnejo v jedilnico.  

 

Kosilo poteka v jedilnici (notranja jedilnica in jedilnica v spodnji avli šole) ter štirih učilnicah v 

pritličju šole, ki jih vsakodnevno uporabljamo kot dodatne prostore namenjene za kosila.  

V jedilnici so dežurni učitelji in čistilka, ki skrbijo za čistočo in razkuževanje miz. 

Ko učenci posameznega razreda zaključijo s kosilom, se mize in stoli razkužijo. Naslednja 

skupina učencev se posede na razkužene stole in k razkuženim mizam. 

Vsi učenci si  pred vstopom v jedilnico umijejo roke v učilnici. 

Učenci v jedilnici upoštevajo talne označbe medsebojne razdalje in enosmernega koridorja 

dostopa do izdajnega pulta. 

Učenci, ki niso v OPB, z brezstičnim odčitavanjem potrdijo naročilo kosila. 

Vsakemu učencu se pri izdajnem pultu postreže pladenj, pribor in pripravljen obrok. 

Učenci zaužijejo obrok in pospravijo pladnje, tako da upoštevajo enosmerni koridor do izhoda s 

postajo za oddajo pladnja z umazano posodo na za to namenjeno mesto. 

Učenci si roke umijejo v jedilnici ali učilnici. 

Učenci zapustijo jedilnico z upoštevanjem talnih označb. 

 

 

 

KOSILA: 12.00–14.40 

Prihodi učencev bodo v času kosila predvideni v okviru enega oddelka in po predvidenem času 

urnika kosil glede na njihov urnik pouka in dejavnosti po rednem pouku.  

Do prihoda v jedilnico z učenci v učilnici počaka učitelj. 

PRIBORA si učenci na razdelilni liniji ne smejo sami jemati, zato bo preventivni ukrep potekal 

po protokolu v spodnji razpredelnici. 
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1.razredi Za organizacijo in izvajanje glede ustrezne higiene poskrbijo učitelji, ki bodo z 
učenci v razredu. 

OPB Pribor bodo delili spremljevalni učitelji, ki morajo imeti zaščitne obrazne maske 
in temeljito umite roke.  

Učenci s  
KLJUČKI  

Pribor bodo delili dežurni učitelji v jedilnici. Imeti morajo zaščitne obrazne 
maske in temeljito umite roke.  

 

 

POPOLDANSKE MALICE: po 14. uri v učilnicah OPB 

 

Učitelji OPB vzamejo malico, ko gredo v učilnice in poskrbijo za varno razdelitev le te po vseh 

pravilih rokovanja s hrano tako, da poskrbijo za higieno rok učitelji in učenci. 

 

 

Govorilne ure, roditeljski sestanki 
Roditeljske sestanke in govorilne ure bomo izvajali v skladu s priporočili in navodili NIJZ. 

Roditeljske sestanke bomo organizirali v štirih različnih dnevih in ob različnih urah. Pri istem 

vhodu bodo ob isti uri vstopali samo starši enega oddelka.  

Dopoldanske govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru z učiteljem (po objavljenem 

urniku na spletni strani) na daljavo ali »v živo«. 

Popoldanske govorilne ure bodo potekale na daljavo po predhodnem dogovoru z učiteljem. 
 

 

Šolska knjižnica 
Knjižnica je odprta od pon. do pet. od  7.30 do 14.30. 

Zaradi zaščite uporabnikov in zaposlenih ter zagotovitve ustreznih ukrepov v času koronavirusa 

je potrebno ob obisku knjižnice upoštevati naslednja priporočila: 

 

Vsak oddelek ima za izposojo gradiva na voljo eno šolsko uro na teden, in sicer po naslednjem 

urniku: 

Ura  PON. TOR. SRE. ČET. PET. 

1. 7.30 – 8.10 7.A 7.B 8.C 9.B 6.C 

2. 8.20 – 9.05 4.B 2.B   1.B 

3. 9.10 – 9.55  3.B 5.B 5.C 1.A 

4. 10.15 – 11.00  3.A  3.C  

5. 11.15 – 12.00  4.A  2.A  

6. 12.05 – 12.50 5.A     

7. 12.55 – 13.40 8.A 8.B 6.B 7.D 6.A 

8. 13.45 – 14.30  9.C Knjižničarski 

krožek 

9.A 7.C 

 

V knjižnici je lahko pet uporabnikov hkrati, ob upoštevanju varnostne razdalje. 

Obvezna je uporaba zaščitne maske. 

Ob vstopu v prostor si uporabniki razkužijo roke (ali predhodno temeljito umijejo roke) in se ne 

dotikajo ust, nosa ter upoštevajo higieno kihanja in kašlja. Učenci se ne dotikajo knjižnih polic in 

knjig. 

Ni prostega pristopa do polic. Učencem poišče knjigo knjižničarka. 

Knjigo lahko vnaprej naročijo knjižničarki po mailu ali učiteljici in jo prejmejo v razredu. 
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Učenci ne uporabljajo izkaznic, razen prvošolcev. 

Čitalnica je za uporabnike zaprta, učenci se ne zadržujejo v knjižnici. Izjemoma so lahko v 

čitalnici učenci (istega oddelka), ki imajo prosto uro.  

Učenci vračajo gradivo v zabojnik pred vrati. Knjižničarka ga z uporabo rokavic in zaščitne 

maske sproti prazni. Vrnjeno gradivo se hrani v 3-dnevni karanteni (zaprta škatla s pokrovom, 

opremljena z datumom), nato se uporabnika razdolži. 

Knjižnično informacijska znanja se izvajajo v matičnih učilnicah in v knjižnici, po dogovoru z 

učitelji.  

Po obisku skupine oz. oddelka se temeljito prezrači prostor in razkuži mize.  

Bralna značka za učence od 6. do 9. razreda poteka v času izposoje po zgornjem urniku oz. po 

mailu (navodila so v spletni učilnici Pouk na daljavo – Knjižnica). 

Knjigoljub za učence 2. in 3. razreda se izvaja ravno tako v času izposoje po zgornjem urniku. 

Knjižničarski krožek se izvaja v sredo 8. šolsko uro oz. po dogovoru z učenci različnih oddelkov. 

 

Upoštevali bomo vse priporočene varnostne ukrepe in postopke za zaščito zaposlenih in 

uporabnikov knjižnice. 

 

 VŠD, telovadnica  
Učitelji predmeta ŠPORT bodo pouk v čim večji meri izvajali na prostem. 

Pouk športa lahko poteka v VŠD brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov oz. lahko 

poteka v priporočljivi razdalji med učenci (različnega oddelka istega razreda). 

Učenci od 1. – 4. razreda se pred poukom športa preoblečejo v svojih matičnih učilnicah. 

Učenci od 5. – 9. razreda gredo v VŠD in nazaj v učilnico v primerni razdalji in po dogovorjeni 

poti (smer prometa – desno). Priporočljivo je, da učenci pri prehajanju iz učilnice v VŠD in 

nazaj uporabljajo masko. 

Učenci od 5. – 9. razreda se ločeno po oddelkih in spolu preoblačijo v garderobah. 

Garderobe in sanitarije v telovadnici za vsako skupino učencev očisti, razkuži in prezrači 

čistilka. 

Učenci si pred vstopom v športno dvorano umijejo roke z milom in vodo. 

Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljale med vadbo, morajo biti predhodno 

ustrezno razkužene. 

Učitelji vse rekvizite, ki jih uporabljajo učenci, po uporabi umijejo in razkužijo oziroma jih 3 dni 

ne uporabljajo. 

 

Pri pouku obveznih izbirnih predmetov in interesnih dejavnostih učitelji poskrbijo, da učenci 

različnih razredov ohranjajo zadostno medosebno razdaljo. Učitelji vodijo natančno evidenco 

udeležbe pri pouku. 

Učenci uporabljajo vsak svoj športni rekvizit v največji možni meri. Rekvizitov za individualno 

vadbo naj si ne izmenjujejo med seboj. V primeru izmenjave je potrebno rekvizite umiti in 

razkužiti. 

Učenci si pri izstopu iz VŠD umijejo roke z milom in vodo. 

 

   

Sprejem, uporaba, veljavnost  
Pravila je sprejel ravnatelj OŠ Dušana Flisa Hoče. Pravila pričnejo veljati 1. 9. 2020. 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.   

 


