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Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela se od 1. 9. 2021 izvaja v okviru modela B, ki po odloku 

Vlade RS velja za učenke/učence od 1. do 9. razreda osnovne šole. Šola je izdelala natančen 

protokol za izvajanje pouka. Načrt zajema organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve 

posameznih strokovnih delavcev. Pouk bo potekal v skladu s Poostrenimi higienskimi 

priporočili za izvajanje pouka v OŠ za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje.  

Skladno s Poostrenimi higienskimi priporočili za izvajanje pouka v osnovni šoli za 

preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 in Pravili ravnanja izvajanje v času trajanja začasnih 

ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 v OŠ Miklavž 

na Dravskem polju je dopolnjen tudi Hišni red OŠ Miklavž na Dravskem polju z naslednjo 

vsebino. 

 

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 Miklavž na Dravskem polju, 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 in izpolnjevanju PCT-pogojev. 

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 ravnateljico. 

   

Splošni higienski ukrepi  

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

splošne higienske ukrepe:  

‒ Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo (higiena umivanja rok) oziroma z 

namenskim razkužilom za roke.  

‒ Pred kašljanjem/kihanjem pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali z zgornjim 

delom rokava (higiena kašlja); robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke, nato 

si umijemo roke z milom ter vodo.  

‒ Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. pri vstopu 

v učilnico ali odhodu iz nje, pri odhodu na stranišče, prihodu nazaj ...), po prijemanju 

ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

‒ Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.  

‒ Upoštevati moramo zadostno medosebno razdaljo, najmanj 1,5 m (zaradi možnosti 

kapljičnega prenosa).  

‒ Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo; okna odpira in zapira samo 

učitelj oziroma ena oseba.  

‒ Podajalniki razkužila so nameščeni na več dostopnih mestih šole, ob vhodih v šolo, v 

avli in na hodnikih ter v učilnicah. Na več vidnih mestih so izobešene infografike s 

splošnimi higienskimi ukrepi.   

‒ Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju oziroma 

razkuževanju kože.  

‒ Sredstva za razkuževanje uporabljamo preudarno in skrbno. 

 

 

 

 

 



Vstop učencev v šolo:  

1. b, 1. c, 1. d (učenci iz JUV), 2. b, 2. c – vhod telovadnica pri vrtcu  

2. d, 3. b., 3. c, 4. b, 4. c, 5. b, 5. d – vhod 1. VIO 

6. a, 6.c, 7. a, 8. a, 8. c, 9. a, 9. b – glavni vhod 

5. c, 6. b, 7. b, 7. c, 8. b, 9. c, (1. d od 7. 45)  – vhod pri knjižnici 

od 1. do 5. razred podružnica – glavni vhod 

 

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni in po predhodni najavi  zunanji 

obiskovalci (starši in drugi) z izpolnjenim PCT-pogojem.   

Ob vstopu v šolo si razkužimo roke. Učitelji nosijo masko ves čas, učenci od 6. do 9. razreda 

nosijo maske ves čas, učenci od 1. do 5. razreda pa le v skupnih prostorih.  

Za učence od 6. do 9. razreda je vstop v šolo od 8.10 do 8. 20. Učenci, ki zamudijo, vstopajo v 

šolo pri službenem vhodu. Vse vhode v šolo ob 8.20 zaklenemo. Učenci I. VIO uporabljajo 

garderobe. Učenci od 4. do 9. razreda se preobujejo pri vhodu (obvezna je uporaba zaščitnih 

mask) in si nadenejo copate, čevlje odnesejo do učilnice, kjer jih odložijo na za to pripravljeno 

mesto. Vrhnje oblačilo (jopice, plašče …) si pustijo v učilnici, da se oblečejo ob prezračevanju 

učilnice. 

Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka. 

Učencem priporočamo, da pridejo v šolo peš, kolesarjenje pa tistim učencem, ki imajo 

kolesarski izpit. Učenci, ki se v šolo pripeljejo z javnim avtobusnim prevozom, 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. 

 

Jutranje varstvo  

Učitelji 10 minut pred začetkom pouka prezračijo učilnice.  

 V JUV prihajajo učenci od 6.20 do 7.45. Pri vratih jih sprejme odrasla oseba in jih napoti v 

garderobo in matično učilnico. Od 7.45, ko vstopijo v oddelek učiteljice, dežura pri glavnem 

vhodu informator, pri vhodu telovadnica pri vrtcu Mihaela Volmajer, na vhodu I. VIO Suzana 

Laketič. Na Podružnici Dobrovce dežura učitelj, ki je bil v jutranjem varstvu. Dežurstvo traja do 

8.20. 



Učenci od 2. do 4. razreda, ki JUV ne obiskujejo (za učence 5. razreda jutranje varstvo ni 

organizirano), v šolo vstopajo od 7.45 do 8.20, ko začnejo s poukom. 

 

Pouk 

Če učenci ne obiskujejo JUV, pridejo v šolo med 7.45 in 8.20. Učitelj redno, vsako uro, odpre 

okna na stežaj in prezrači prostor. Brisanje kljuk z razkužilnimi robci oziroma z razkužilom in 

papirnato brisačo izvedejo učitelji večkrat na dan. Ob odhodu iz učilnice si učenec nadene 

masko. Na hodnikih se učenci gibljejo po pravilu prometa (držijo se desne strani). Učenci 

ohranjajo priporočeno razdaljo ves čas pouka (od 1,5 do 2 m). Učitelji so v oddelku do zaključka 

pouka oziroma do odhoda na kosilo, ko skupino/oddelek prevzame učitelj OPB. 

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in 

ne izposojajo.    

Za uporabo igral je narejen razpored in dnevno lahko uporabi igralo samo ena skupina otrok; 

igrala lahko uporabljajo samo takrat, kadar so le-ta namenjena izključno za šolsko rabo; ob 

koncu dneva se igrala razkužijo.  

Didaktični pripomočki, igrače … se po uporabi razkužijo oziroma se dajo v 24-urno karanteno.  

Pouk, dneve dejavnosti in razširjeni program bomo izvajali v skladu s priporočili NIJZ. Strokovni 

delavci vodijo evidenco prisotnih učencev pri razširjenem programu in evidenco odsotnih 

učencev pri pouku in dnevih dejavnosti. 

Pouk za vse učence poteka v matičnih učilnicah, razen pri pouku športa in MUS, ko pridejo 

učitelji po učence v matično učilnico in jih odpeljejo k pouku v telovadnico oz. učilnico MUS.V 

oddelke od 1. do 5. razreda vstopi učiteljica ob 7.45 in opravi pouk po urniku. TIT in GOS 

potekata po medsebojnem dogovoru učiteljev tudi v specializiranih učilnicah.  Pouk pri SLO, 

MAT in TJA v 8. in 9. razredu poteka v malih učnih skupinah. 

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh 

navodil in priporočil NIJZ. 

 

Malica  

Malico jedo učenci v matičnih razredih (razen učenci 8. b, 9. c in 5. c). Pladenj z malico na 

vozičku dostavijo delavci v kuhinji pred vrata učilnice. Učitelj razkuži ročaj vozička in pripelje 

malico v razred. Hrano razdeli učencem, ki si pred prejemom malice umijejo roke. Po malici v 



posodo za BIO odpadke vrnejo le hrano, vse ostalo pa odložijo v zabojnike za ločeno zbiranje 

odpadkov. 

Čas malice je fleksibilen. Prvi in drugi razred ima malico ob  9.15, tretji razred ter Podružnica 

ob 9.30. Ob 9.40 malicajo 4. in 5. razredi, ob 9. 55 6. in 7. razredi in ob 10.05 še 8. in 9. razredi.  

Po malici voziček z ostanki hrane učitelj postavi pred vrata, znova razkužimo mize in 

prezračimo učilnico, učenci si umijejo roke. 

Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnese izpred matične 

učilnice kuhinjsko osebje. V času malice učenci ne odhajajo na WC.  

 

Kosilo  

Kosilo jedo učenci v jedilnici po določenem časovnem razporedu, ki je priloga temu 

dokumentu. 

Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo roke. Kosilo pojedo za določeno mizo v jedilnici, vedno 

na istem mestu. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna 

razdalja 1,5–2,0 m med razredi oz. skupinami.  

Učenci od 6. do 9. razreda, ki nimajo kosila, po končanem pouku vzamejo čevlje in zapustijo 

šolo pri vratih, kjer so vstopili. Čevlje obujejo pri izhodnih vratih. Na hodniku so dežurni učitelji. 

Ostali učenci ostanejo v razredu z učiteljem in se pripravijo na odhod na kosilo (umivanje rok). 

Vsi oddelki od 6. do 9. razreda gredo na kosilo preko prvega nadstropja in se spustijo v jedilnico 

po stopnišču pri pisarnah. Učitelji, ki spremljajo učence h kosilu, učencem razdelijo pribor (pri 

tem uporabljajo zaščitne rokavice). Učenci počakajo, da se najedo vsi učenci iz razreda, nato 

odložijo pladnje in se po isti poti vrnejo do učilnice, kjer si umijejo roke, vzamejo čevlje in 

oblačila ter zapustijo šolo pri vratih, kjer so vstopili. Čevlje obujejo pri izhodnih vratih. 

 

OPB  

Veljajo enaka pravila, kot so zapisana pri pouku (prezračevanje, razdalja, uporaba mask, 

razkuževanje …). Starši se z učiteljem dogovorijo za uro odhoda in po otroka ne hodijo v šolo.  

Po končani igri učitelj igrače obvezno razkuži. V šolo ni dovoljeno nositi igrač.  

 

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. Razredi učencev se ne 

mešajo in ne družijo med seboj.   

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore 

– tiste, 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.   

 

Šolska knjižnica 

Delovni čas knjižnice za izposojo je od 13. 00 do 14. 30. V šolski knjižnici je lahko največ 5 

učencev, če se izvaja VIZ-program, sicer 5 izposojevalcev iz istega razreda v varnostni razdalji.  

 

Računalniška učilnica 

Računalniška učilnica se ne uporablja.  

 

Športna dvorana  

Učitelji predmeta ŠPORT bodo pouk v čim večji meri izvajali na prostem. Pouk športa lahko 

poteka v športni dvorani brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. Učenci od 1. do 5. 

razreda se pred poukom športa preoblečejo v svojih matičnih učilnicah. Učenci od 6. do 9. 

razreda počakajo na učitelja športa v svoji matični učilnici. Priporočljivo je, da učenci pridejo 

do garderobe z masko. Učenci od 6. do 9. razreda se ločeno po oddelkih in spolu preoblačijo v 

garderobah. Garderobe in sanitarije v telovadnici se za vsako skupino učencev očistijo, 

razkužijo in prezračijo. 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. 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 treba rekvizite 

umiti in razkužiti. Učenci si pri izstopu iz športne dvorane umijejo roke z milom in vodo. Učenci 

po uri športa in preoblačenju počakajo v garderobi, da jih učitelj odpelje nazaj v razred.  

 

 



Ukrepi v primeru pojava znakov obolenja s covid-19   

Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da učenec kaže znake okužbe dihal in ima 

vročino, ga odpelje iz razreda v predprostor pri pedagoginji / na podružnici pa v večnamenski 

prostor pri knjižnici, o tem takoj obvesti starše oz. skrbnike, ki morajo učenca prevzeti čim prej. 

Po odhodu se prostor razkuži. V času, ko učenec čaka na starše, mora nositi zaščitno masko. 

Starši otroka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka. Če zdravnik napoti otroka 

na testiranje in je izvid testa negativen, dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in 

preiskava na Covid -19 je zaključena. 

Če zdravnik napoti otroka na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi navodila za zdravljenje 

in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši so o tem dolžni obvestiti ravnateljico šole v 24 urah 

(telefonsko, elektronska pošta). 

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli otrok s Covid-19, se temeljito prezrači, očisti in razkuži.  

Če 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 ravnatelja šole (telefonsko, elektronska pošta). 

V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne 

šolske stavbe. 

Osnovne informacije o COVID-19 Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno 

bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko 

do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe 

dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z 

občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80 % okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri 

otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri 

starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne 

bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji 

potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. 

Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je 

možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je 

tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje 

okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. 

Vir: NIJZ   

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


Za zaščito pred okužbo je potrebno: 

− redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo;    

− upoštevanje higiene kašlja;   

− zračenje večkrat dnevno;   

− vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo;   

− učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah, lahko tudi v atrijih 

pred učilnicami;    

− na hodnikih se gibljemo po cestnem pravilu – po desni strani;   

− po uporabi pripomočkov/orodij učitelj le-te razkuži za seboj oziroma jih za 3 dni pusti v 

karanteni (jih ne uporablja);   

− pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke;   

− uporaba sanitarij je dovoljena med poukom; 

− zunanja igrala se uporabljajo po določenem urniku za posamezne razrede.  

− Učenci od 6. - 9. razreda nosijo obrazne maske ves čas pouka, učenci od 1.‒5. razreda pa 

samo v skupnih prostorih (jedilnica, hodniki, WC ).   

 

Sodelovanje s starši 

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov, 

ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, po telefonu ali  na daljavo z uporabo aplikacije MS 

Teams.  

 

Zaposleni 

Zaposleni opustijo vsa neformalna druženja v šolskih prostorih in v šolski okolici, pri svojem 

delu pa dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe (razkuževanje rok, nošenje 

maske vseskozi, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov). 

Na dosledno upoštevanje vseh preventivnih ukrepov tudi v zasebnem življenju vodstvo šole in 

zaposleni ves čas spodbujajo tudi učence in njihove starše. 

 

Sprejem, uporaba, veljavnost  

Pravila je sprejela ravnateljica OŠ Miklavž na Dravskem polju. Pravila pričnejo veljati 1. 9. 

2021. 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 ravnateljice šole.  


