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Dodatna priporočila glede preventivnega ravnanja zaradi koronavirusa (COVID-19) 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) je dne 24. 2. 2020 objavilo 

okrožnico z usmeritvami in napotki za pripravo načrta zagotavljanja kontinuiranega dela v 

vzgojno-izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času koronavirusa. Po prvih 

povratnih informacijah ugotavljamo, da ste odgovorno pristopili k izvajanju ukrepov, kar bo 

gotovo pripomoglo k preprečevanju pojavnosti in  širjenja te nalezljive bolezni in se vam za ta 

prvi korak zahvaljujemo.  

 

 

Skladno s priloženim dopisom NIJZ z dne 26. 2. 2020 (Izhodišča za podporo javnozdravstvenim 

ciljem v izobraževalnih ustanovah), vas prosimo, da aktivnosti za preprečevanje okužbe 

dosledno izvajate tudi v prihodnje. Ob tem predlagamo, da vsebine v povezavi s koronavirusom 

obravnavate v okviru vzgojno-izobraževalnega dela z različnih vidikov, kot so zdravstveni, 

psihološki, nalezljive bolezni kot družbeni pojavi, kritični odnos do informacij, itd…  Razredne 

ure,  skupnosti učencev šole, razširjeni program šole,  predmetna področja: naravoslovje, 

družboslovje, jeziki, šport in drugi učni premeti, kjer lahko aktualna  vsebina samozaščite, 

samoopazovanja, potrebne higiene v okoliščinah širjenja nalezljivih bolezni,  informiranost o 

biološkem pojavu koronavirusa, ki se v končnem odraža v družbenih pojavih in procesih, 

katerim smo že priča, so lahko v tem obdobju (ta in naslednji teden) odlična in splošno koristna 

aktualizacija učnega procesa za doseganje z učnimi načrti predpisanih ciljev in standardov 

znanj. Roditeljski sestanki, druge oblike sodelovanja s starši, seje svetov staršev  so odlična 

možnost za skupno vzgojno in preventivno delo z otroki in prepričani smo, da ste tudi sami našli 

mnogo izvirnih in sodobnih oblik povezovanja oz. možnosti medsebojnega informiranja in 

proaktivnega delovanja.  

Zavedamo se, da bo prav z vašo pomočjo, z angažiranostjo vzgojiteljev, učiteljev in zaposlenih 

v vrtcih, šolah in zavodih osveščenost, informiranost in preventiva dosegla široko množico ljudi, 

državljank in državljanov Slovenije, ki so z našimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi posredno ali 

neposredno povezani (otroci, mladostniki, starši, skrbniki, sorodniki…).    

  

 

− VRTCEM 

− OSNOVNIM ŠOLAM 

− OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

− ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV  

S POSEBNIMI POTREBAMI 

− GLASBENIM ŠOLAM 

 



 

 

Kot smo vam med drugim že sporočili, v primeru ne-nujnih dejavnosti odgovorne osebe 

zavodov, skladno z lastno presojo konkretnih primerov, ocenite stopnjo tveganja in prilagodite 

svoje aktivnosti. Hkrati pa poudarjamo, da ima Republika Slovenija sprejet Državni načrt zaščite 

in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. V skladu z 

Državnim načrtom epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje, MIZŠ pa 

ima v primeru razglasitve epidemije pristojnost za odločanje glede prenehanja pouka 

(»zapiranja šol«), kar pomeni, da šola odločitve glede prenehanja pouka v dani situaciji sama 

ne more sprejeti. 

 

Na MIZŠ smo 25. 2. 2020 odprli nov elektronski naslov: vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen 

vsem deležnikov v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede 

preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom. Vprašanja, ki bodo postavljena na tem 

naslovu in  ne bodo v naši pristojnosti, bomo posredovali pristojnim institucijam. 

 

Podrobnejše informacije lahko spremljate tudi na spletni strani MIZŠ. 
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                                 Generalni direktor  

             Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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