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POVZETEK HIGIJENSKIH DOLOČIL in HIŠNEGA REDA ob 
vstopu v šolo vseh učencev, 3. 6. 2020 

 

Vlada Republike Slovenije je  sklepom št. 18100-22/2021/1, z dne 29. 4. 2020, sprejela Okvirni 
načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerimi se od 18. 5. 2020 dalje postopoma 
odpravljajo omejitve na področju šolstva. Z odlokom vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja VI (z dne 29. 5. 2020) od 1. 6. 2020  ni več določena prepoved zbiranja ljudi 
v OŠ in OŠPP, z izjemo 1. in 2. 6. 2020, ko prepoved še velja za učence 6., 7. in 8. razreda. Vsi 
učenci OŠ s 3. 6. 202 torej smejo obiskovati pouk v šoli.  

Osnovna šola Šmarje - Sap bo prilagodila izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa 
Higienskim priporočilom za izvajanje pouka v šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoC-2 za 
obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični premieri COVID-19 (prejeta 29. 5. 2020), ki jih je 
pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). NIJZ poudarja in opozarja, 
da se pri odpiranju šol odločamo za številne koristi, odločamo pa se tudi za večje tveganje za 
prenos bolezni.  

Osnovni namen vseh sprejetih ukrepov je preprečevanje okužb, zato so ukrepi prednostno 
usmerjeni v : 

x umivanje rok in čiščenje površin, 
x skrb za medsebojno varnostno razdaljo (1,5 - 2 m). 

V nadaljevanju dokumenta so zapisani drugi ukrepi in hišni red, ki velja v času izvajanja pouka  
po 3. 6. 2020.  Navodila obsegajo: 

1. OBISKOVANJE POUKA V ŠOLI 

2. UČNE SKUPINE 

3. UČILNICE SKUPIN 

4. PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD DOMOV 

Vhod v šolo 

Odhod domov 

Šolski prevozi (pripravila Občina Grosuplje) 

5. GIBANJE V ŠOLI 

6. ŠOLSKA PREHRANA 

7. ŽIVLJENJE IN DELO V UČILNICI 

8. UMIVANJE ROK – učenci 

9. RAZKUŽEVANJE PREDMETOV 

10. UPORABA MASKE 

11. SPLOŠNE INFORMACIJE 
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1. OBISKOVANJE POUKA V ŠOLI 
 

x Šolo obiskujejo le zdravi učenci. 
x Pred prihodom učenca v šolo se pridobi pisno izjavo staršev (v prilogi). 
x Starši izjavo pošljejo razredniku po e-pošti ali jo učenec odda učitelju prve ure prvi dan 

prihoda v šolo. 
 

2. UČNE SKUPINE 
 

Pouk bo potekal v oddelkih, ki so določeni v LDN in so enaki kot pred epidemijo.  

 

3. UČILNICE ODDELKOV 
 

  matična učilnica 
1. a učilnica 1. a 
1. b učilnica 1. b 
2. a učilnica 2. a 
2. b učilnica 2. b 
3. a učilnica 3. a 
3. b učilnica 3. b 
4. a učilnica 4. a 
4. b učilnica 4. b 
5. a učilnica 5. a 
5. b učilnica 5. b 

6. a učilnica GEO 

6. b učilnica FIZ/KEM 

6. c učilnica 6. c 

7. a učilnica TEH 

7. b učilnica MAT 

8. a učilnica ZG 

8. b učilnica GUM/LUM 

9. a učilnica BIO 

9.b učilnica SLJ 
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4. PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD DOMOV 
 

x V šolsko zgradbo smejo vstopati le učitelji in učenci. 
x Starši prvošolca predajo otroka dežurnemu učitelju pred vhodom.  
x Učenci, ki prihajajo sami oz. s šolskim prevozom vstopajo le skozi za razred določen 

vhod v šolo. 
x Vsak učenec skrbi za medosebno varnostno razdaljo, ki je 1,5 – 2 metra. 
x Učenec po vstopu v šolo pot nadaljuje naravnost do svoje učilnice (obut in oblečen) ter 

skrbi za varnostno razdaljo. 
x Učenci do pričetka pouka počakajo zunaj, pozorni morajo biti na varnostno razdaljo. 

Če ni mogoče čakati zunaj (npr. slabo vreme), na pouk počakajo v jedilnici. V jedilnici 
morajo ohranjati varnostno razdaljo med učenci drugih razredov.  

 
 
Vhod v šolo 
Učenci določenega razreda smejo vstopati in izstopati v in iz zgradbe le na sledečih vhodih: 

GLAVNI VHOD: 
1. razred, pot nadaljujejo desno do razredov; 
4. razred, pot nadaljujejo desno, po stopnicah do razredov; 
6. razred, pot nadaljujejo levo po stopnicah do razredov; 
7. b razred, pot nadaljuje levo po stopnicah do razreda. 
 
STRANSKI VHOD PRI VRTCU  
2. razred, pot nadaljujejo desno do razredov. 
 
STRANSKI VHOD PRI TELOVADNICI OZ. ZOBNI AMBULANTI 
3. razred, v razred vstopajo skozi požarne stopnice, 
5. razred, pot nadaljujejo po stopnicah do razredov, 
7. a razred, pot nadaljujejo po stopnicah do razreda. 
 
VHOD PO POŽARNIH STOPNICAH 
8. razred, pot nadaljujejo po avli oz. po stopnicah do razredov; 
9. razred, pot nadaljujejo po avli oz. po stopnicah do razredov.  
 

Odhod domov   
Po pouku bodo učenci iz šole izstopali na za razred določenih vhodih (glej zgornji odstavek). V 
času PB bo na vhodih dežurni učitelj, kateremu bo starš povedal, po koga je prišel. Nato bo 
učitelj po mobilnem telefonu kontaktiral učitelja PB, naj otroka napoti proti izhodu.  
 

Šolski prevozi (pripravila Občina Grosuplje) 
x Šolarji z znaki akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, 

izcedek iz nosu, bolečine v žrelu...) naj ne koristijo šolskih prevozov. 
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x Ob vstopnih/izstopnih vratih avtobusa bo nameščeno razkužilo za roke za potnike. 
Šolarji si morajo pred vstopom v avtobus obvezno razkužiti roke, enako svetujemo tudi 
ob izstopu. 

x Za šolarje je ves čas trajanja prevoza obvezna uporaba maske, ki prekrije nos in usta. 
V času nošenja maske se je oseba ne sme dotikati, saj bi na tak način lahko prišlo do 
onesnaženja rok in nevarnosti prenosa okužbe na druge predmete in osebe. 

x Šolarji naj čakajo na vstop v vozilo tako, da bodo med seboj vzdrževali zadostno 
medosebno razdaljo, ki je 1,5 - 2 metra 

x Šolarji so tudi v vozilu dolžni vzdrževati zadostno medosebno razdaljo, ki je 1,5 - 2 
metra. 

x Vstopna in izstopna vrata na vozilu bodo označena in ločena. Šolarji se premikajo v 
smeri talnih oznak (puščic) in poiščejo prvi prost sedež, ki ni označen. 

x Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v avtobusu. 

Šolski prevozi bodo prilagojeni gleda na potrebe, ki ste jih starši izrazili v anketi.  

 

5. GIBANJE V ŠOLI 
 

Vsak razred ima določeno pot prihoda in odhoda do učilnice in do sanitarij. Učenci morajo 
upoštevati talne oznake in fizične prepreke (panoje in trakove), ki označujejo gibanje po 
prostoru ter opozorila učiteljev. 

Učenci in zaposleni bodo skrbeli za ustrezno medsebojno varnostno razdaljo, ki je 1,5 – 2 
metra. 

 

6. ŠOLSKA PREHRANA 
 

x Učenci bodo malicali v razredih, razen tistih, ki imajo 2. uro na urniku ŠPO. 
x Hrano prvošolcem do razreda dostavlja šolsko osebje, v ostale razrede jo prinesejo 

dežurni učenci. 
x Učenci bodo kosili v jedilnici. Učenci se morajo držati terminskega razporeda 

razdeljevanja kosil, ki ga je pripravila vodja šolske prehrane.  
x Na kosili odhajajo učenci po posebnem urniku, ki so se ga dožni držati.  
x V jedilnici so učenci dolžni upoštevati talne oznake in medosebno varnostno razdaljo, 

ki je 1,5 – 2 metra. 
Pri razdelitvi in priprave hrane bomo upoštevali priporočila NIJZ. Odjave in prijave šolske 
prehrane bodo potekale na ustaljen način.  
 
 

7. ŽIVLJENJE IN DELO V UČILNICI 
 

x Pouk (načini dela in učna snov) bo prilagojen razmeram. 
x Učenec bo vsak dan sedel na istem mestu. 
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x Učenci prinesejo prvi dan v šolo šolske potrebščine, nato jih bodo puščali v šoli, če bodo 
tako želeli.  

x Učenci si med seboj ne smejo izposojati predmetov. 
x Upoštevati je potrebno varnostno razdaljo (1,5 - 2 metra). 
x Vrata učilnice bodo čim več odprta. 
x Zagotovljeno bo pogosto zračenje učilnic. 

 

8. UMIVANJE ROK – učenci 
 

Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ter razkuževanje rok: 

• po vsakem prijemanju kljuk (vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu ali 
prihodu na stranišče …); 

• po prijemanju ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin (– ali razkuževanje,); 
• po kašljanju in kihanju; 
• pred in po končanem hranjenju; 
• pred vstopom v jedilnico in pri izhodu iz nje. 

V vsaki učilnici je nameščena infografika o pravilnem umivanju rok.  

 

9. RAZKUŽEVANJE PREDMETOV 
 

Razkuževati je potrebno: 

x kljuke po vsakem dotiku – učitelj, 
x miza pred in po malici – učenci, 
x vse površine, ki se jih po uporabi dotikajo učenci – učitelj,  
x sanitarije in druge predmete na hodnikih – čistilke.  

 
 

10. UPORABA MASKE 
 

x Učencem, mlajšim od 12 let,  ni potrebno uporabljati maske.  
x Zaposleni masko nosijo ves čas. 
x Učenci 7., 8. in 9. razreda masko nosijo le v času, ko se nahajajo izven učilnice (na 

hodnikih, ob prihodu v šolo ...). 
x Za učence, ki koristijo šolski avtobus, je ves čas trajanja prevoza obvezna uporaba 

maske. 
 
 

11. SPLOŠNE INFORMACIJE 
 

x Vsa podrobna navodila o prilagojenem hišnem redu in vseh higienskih ukrepih bodo 
učenci izvedeli v šoli oz. jih bomo sproti objavili na oglasni deski. 
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x Učenci so dolžni spoštovani navodila učiteljev in drugih zaposlenih, še posebej napotke 
glede vzdrževanja higiene in varovanja zdravja.  

x Letna šola v naravi za 3. razred OŠ Šmarje - Sap se v šolskem letu 2019/2020 ne bo 
izvedla. Enako velja tudi za naravoslovna tabora v 1.,  4. in 9. razredu. 

x Petošolci bodo imeli možnost opravljati kolesarski izpit v tem šolskem letu. 
x Pogovorite se z otroki o ponovnem odprtju šol in jim predstavite vse pozitivne vidike.  
x NIJZ svetuje,  da so tako učenci kot tudi starši seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu 

pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno 
poskušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma 
osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske. 

x Za podrobnejše informacije smo vam na voljo. 
 
 
 
 
V Šmarju - Sapu, 2. 6. 2020                                                                    Ravnateljica: 
                    Pavlina Antolič   
 


