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V času razmer povezanih s Covid-19 oziroma do preklica, glede področij, ki jih določa ta 

dokument, veljajo določila tega dokumenta. Za ostala področja se uporablja stalni Hišni red. 

 

Dopolnilo hišnega reda OŠ Spodnja Šiška v razmerah povezanih s  Covid -19 je pripravljen na 

podlagi: 

- okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 in  

- dokumenta NIJZ - Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve 

triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19 z dne  8. 5. 2020, 

- okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 

- Higienskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli (za učence prve triade in 

devetošolce) v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8. 5. 2020) 

- Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5. 5.  2020 (Priloga I tem Pravilom) 

- Sklepa RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30. 4. 2020 (Priloga II tem 

Pravilom) 

- Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v 

oddelku za učence 1. triade v OŠ (ZRSŠ, št. 091-13/2020-1 z dne 8.5.2020). 

- Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 (MIZŠ, 

ZRSS; NIJZ, avgust 2020) 

- Priporočil za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 (NIJZ, 28. 8. 2020) 

V šolskem letu 2020/2021 bomo pouk izvajali v skladu z navodili NIJZ in priporočenim 

modelom izobraževanja s strani MIZŠ. Pouk bomo zaradi varnostnih ukrepov izvajali v matični 

učilnici oddelka. Dnevi dejavnosti se bodo praviloma izvajali v šoli. 

V primeru navodil NIJZ, da je potrebno pouk izvajati na daljavo bomo upoštevali vsa navodila in  

s pomočjo IKT tehnologije izpeljali načrtovan program dela. Vse dneve dejavnosti in tabore 

bomo v tem primeru izvajali na daljavo. 

 

 

 



1. Uvodna pojasnila  

Šola mora v času epidemije COVID-19 v največji možni meri poskrbeti za vzgojno-izobraževalni 

proces znotraj šole ter druge organizirane dejavnosti izven šole v skladu z navodili in glede na 

priporočila pristojnih inštitucij. Učenci šole, zaposleni in starši so dolžni upoštevati posebej 

prilagojen Hišni red in Dopolnilo hišnemu redu OŠ Spodnja Šiška v razmerah povezanih s Covid-

19. Hišni red velja za učence, ki bodo vstopali v šolski prostor, ter starše in druge obiskovalce, ki 

bodo vstopali v šolske prostore po predhodnem dogovoru. 

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

dogovoru). Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol ravnanja in gibanja. 

Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev 

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

opravi izbrani pediater ali lečeči zdravnik/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 lečeči specialist oceni, da ne 

obstaja dodatno tveganje za COVID-19, gre otrok lahko v šolo. Sorojenci otroka z zdravstvenimi 

omejitvami lahko grejo v vrtec/šolo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in strogo 

upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužbe.  

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

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

starši z ravnateljico.  

 Učencem rizične skupine se posreduje tedenske zaposlitve.  

 Starše se obvesti, naj imajo učenci s seboj dodatne potrebščine:  

- dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo,  

- plastični bidon ali plastenko z vodo, 

 

2. Splošni higienski ukrepi 

Vsi, učenci in zaposleni, so glede na priporočila NIJZ-ja dolžni dosledno upoštevati in izvajati 

splošne higienske ukrepe: 



 

 higiena umivanja rok: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. z namenskim 

razkužilom za roke (razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi); 

 higiena kašlja: preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim 

robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava; papirnat robček po vsaki uporabi 

odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo; 

 sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože; 

 umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v 

ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje 

stopnišča ali po dotikanju drugih površin; 

 ne dotikajo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami; 

 upošteva se zadostna medosebna razdalja, vsaj 1,5 do 2 metra (zaradi kapljičnega 

prenosa); 

 zaprte prostore se večkrat dnevno temeljito prezrači; okna odpira in zapira učitelj 

oziroma dežurni učenec po navodilu učitelja; 

 podajalniki razkužil/razkužila so nameščeni ob vstopih v šolo, sanitarijah in v razredih.. 

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

 

3. Obravnava primera s sumom na covid-19 in soba za izolacijo 

 

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola obvesti starše in se ga 

napoti domov. Za pot domov odsvetujemo uporabo javnega prevoza. Učenec počaka starše ali 

skrbnike v sobi za izolacijo. Če je mogoče, takrat nosi masko.  

Če se pri učencu potrdi okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole. Šola o tem 

obvesti NIJZ. NIJZ vodi protokol ravnanja.  

Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče 

izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti ravnateljico. 

Ravnateljica ali druga pooblaščena oseba o primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne s 

protokolom ravnanja. 



Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito očisti in izvede 

dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

 

 

4. Prihod v šolo 

 

 Za prihod v šolo se učencem priporoča peš hoja, kolesarjenje za tiste učence, ki imajo 

kolesarski izpit in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). 

 Učenci v šolski objekt vstopajo in po končanem pouku izstopajo posamično, učenci od 1. 

do 5. razreda skozi vhod iz Gasilske cesta (stari del), učenci od 6. do 9. razreda skozi 

vhod iz Mazijeve ulice (prizidek). Upoštevajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.  V 

pomoč pri upoštevanju razdalje so talne označbe. Starši ne vstopajo v šolsko stavbo. 

Vhod nadzoruje informator. 

 Za učence prvih razredov so postavljene posebne talne oznake, ki jih vodijo do razredov. 

 Ob vstopu si vsak učenec razkuži roke. Razkužila so nameščena pri vseh vhodih in 

izhodih iz šole. Prav tako so na več vidnih mestih razobešene infografike s splošnimi 

higienskimi ukrepi. 

 Učenci se ob prihodu v šolo preobujejo v copate, čevlje pospravijo v vrečko (imajo jo s 

seboj). Vrečko s čevlji in oblačila pospravijo v garderobno omarico. Učenci pazijo, da se 

dotikajo le svoje omarice in pazijo na medosebno razdaljo (1,5m). 

 Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi v tajništvu ali 

posameznemu učitelju in priporočamo, ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo odrasli 

dolžni priskrbeti sami.  

 Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu ter 

imajo zaščitno masko.  

 

 



5. Jutranje varstvo  

 

 Jutranje varstvo se izvaja od 6.30 dalje v štirih skupinah, učenci prve triade za jutranje varstvo 

vstopajo v šolo na vhodu iz Gasilske ceste (stari del).  

 Starši in druge odrasle osebe, ki niso zaposleni v šoli, ob prihodu učencev v ali iz šole ne 

vstopajo v stavbo.  

 

6. Osebna varovalna oprema 

 

 Učenci morajo pri vstopanju v šolo ali izstopanju iz nje in uporabi garderobe nositi zaščitno 

masko. V razredu, ko so v razredu le učenci enega oddelka, uporaba ni potrebna. Masko 

uporabljajo pri gibanju po šoli in če ni mogoče zgotoviti zadostne razdalje (1,5-2m) pri izvedbi 

razširjenega programa, izbirnih predmetov in pouka v manjših učnih skupinah. Na prostem je ni 

potrebno nositi.  

 Učenci razkužujejo roke ob vstopu v šolo pred pričetkom pouka.  

 Ob odhodu domov si učenci prav tako razkužijo roke.  

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

ob bližnjem stiku z učencem (manj od 1,5m), pred tablo ne. Maske ne uporabljajo na prostem.  

 Namesto zaščitne maske lahko učenci uporabijo tudi druge oblike zaščite ustnega in nosnega 

predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven matične učilnice.  

 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. 

 



7. 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 ne prehajajo iz ene v drugo učilnico, ki ni njihova matična izjemoma pri manjših učnih 

skupinah in izbirnih predmetih. Razredi učencev se ne mešajo in ne družijo med seboj, razen pri 

izvedbi razširjenega programa in manjših učnih skupin. 

 Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – 

tiste, ki so matični učilnici najbližje.  

 Pri odhodih na stranišče mora informator paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. 

Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati medsebojno razdaljo.  

 

8. Razkuževanje prostorov, zračenje  

 

 Vrata učilnice so odprta od 7.30 naprej. Dežurna čistilka večkrat dnevno poskrbi za 

razkuževanje kljuk in vodnih armatur.  Učitelji športa razkužijo garderobo med vsako menjavo 

oddelkov. 

 Pred pričetkom pouka in po vsaki šolski uri - med vsakim odmorom dežurni učenec ali učitelj, 

ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.  

Če je mogoče, so okna odprta tudi v času izvedbe pouka. 

 

9. Sedežni red v učilnicah, sledenje pouku, šolske potrebščine  

 

 Sedežni red v učilnicah je stalen. Med seboj se na stolih učenci ne izmenjujejo.  



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

 Pouk v manjših učnih skupinah (MAT, ANJ, SLJ, izbirni predmet) v 8. in 9. razreda se bo izvajal 

v dodatnih, stalnih učilnicah razreda. 

 Pouk v računalniški učilnici in v učilnici tehnike se izvaja prilagojeno. Vsak učenec po uporabi 

tipkovnico, miško in ostale predmete razkuži. Pri predmetih naravoslovja, kemije, biologije in 

fizike učitelji ne izvajajo poskusov.  

 Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin. Učila se pred menjavo razkužijo. 

 

10.  Podaljšano bivanje, odhodi domov 

 

 Podaljšano bivanje se izvaja v ustaljenih skupinah.  

 Učenci praviloma odhajajo domov ob 15.30. V primeru potrebe predčasnega odhoda, starši 

namero sporočijo informatorju, ki organizira prihod učenca, ki ga starši počakajo pred šolo. 

Starši prav tako ne vstopajo na šolski igrišči, temveč preko ograje obvestijo učitelja o odhodu 

učenca. Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno 

dogovorjeni uri s šolo, počakajo pred vhodom, kjer so otroke zjutraj oddali v šolo, v varni 

medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe. 

  

 Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m.  

 Starše spodbujamo, da otroke, če je le mogoče, navajate na samostojno pot iz šole.  

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

 

 

11.  Malica, popoldanska malica  

 



 Malica učencev se izvaja v razredih. Učencem od 1. do 9. razreda malico pripelje kuhinjsko 

osebje. V razredu učitelj, ki poučuje 2. šolsko uro, poskrbi za delitev malice. Malico ob 

upoštevanju ukrepov ob gibanju po skupnih prostorih, v kuhinjo vrnejo dežurni učenci. 

 Prehrana učencev se izvaja skladno s prijavami učencev ob začetku šolskega leta.  

 Prijavo/odjavo obrokov za učence še naprej urejajo starši.  

 Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici razreda. 

 Hrano pri malici in kosilu razdeli učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom.  

 Pred pričetkom malice učitelj razkuži mize. Učenci svojo mizo nato obrišejo s papirnato 

brisačko. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. 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.  

 Popoldansko malico za skupino učencev OPB prevzame učitelj skupine v jedilnici, ki jo tudi deli 

pod enakimi pogoji kot dopoldansko malico. 

 

12.  Odmori  

 

Na vseh lokacijah zunaj šole in v šoli se upošteva fizična razdalja.  

 Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici in se ne zadržujejo na hodniku.  

 Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in 

izmenjaje.  

 

 

13.  Kosilo  



 

 Kosilo je za učence organizirano vsak šolski dan ob upoštevanju fizične razdalje min. 1,5m.  

 Učenci jedo kosilo v šolski jedilnici. Upoštevajo urnik. Glede na razpored učence odpelje na 

kosilo učitelj, ki je tisto uro z njimi pri pouku in jih tudi odpelje nazaj k pouku. 

 Osebje v kuhinji je dolžno upoštevati priporočila NIJZ.  

 Ob prihodu v jedilnico si učenci razkužijo roke, enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko 

maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 – 2,0 m.  

  Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo. 

 

14. Zbornica, kabineti za učitelje 

 

Učitelji in drugi zaposleni dosledno upoštevajo splošne higienske ukrepe in protokol NIJZ poleg 

učilnice tudi v drugih prostorih šole. 

Pri organizaciji in izvedbi dela upoštevajo, da imajo videokonference ali uporaba telefona 

prednost pred klasičnimi sestanki. 

Učitelji, ki izvajajo pouk v organizirani obliki v šoli in istočasno še naprej izvajajo izobraževanje 

na daljavo, koristijo naslednje prostore: kabinet, zbornico ali proste učilnice. 

 

 

15. Komunikacija s starši 

 

Starši v šolski prostor ne vstopajo. Govorilne ure in pridobivanje informacij opravijo po telefonu 

ali po drugih komunikacijskih kanalih (elektronska pošta, videoklici). 

Osebna komunikacija staršev s šolo je možna samo v izjemnih primerih in po predhodnem 

dogovoru z vodstvom šole. 



Roditeljski sestanki se praviloma izvajajo na daljavo preko videoklica. 

 

16.  Šolska knjižnica  

 

Za knjižnico veljajo ukrepi uporabe knjižničnega gradiva za knjižnice v skladu z navodili NIJZ.  

 V šolski knjižnici je med odmori lahko naenkrat le en zdrav učenec ali učitelj. 

 Med poukom je v šolski knjižnici lahko en oddelek. 

 Vrnjeno gradivo bo en teden v karanteni in ta čas ne bo dostopno pred iskanjem knjig na 

policah si učenci obvezno razkužijo roke z razkužilom, nameščenim ob vhodu v knjižnico.  

 Bralec naj si pred in po branju doma ali v šoli obvezno umije ali razkuži roke. Obiskovalci 

naj se dotikajo čim manj predmetov in površin v šolski knjižnici.  

 Pri interesnih dejavnostih (pravljični krožek, knjižničarski krožek), ki se izvajajo v 

knjižnici, je lahko prisotnih največ 10 učencev. 

 

17.  Uporaba, veljavnost 

 

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. 

Ljubljana, 31.8.2020 

 

        Franci Hočevar, ravnatelj 


