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1. UVOD  

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in 

njihovo izvajanje v času sproščanja ukrepov epidemije COVID – 19 v OŠ Sečovlje.  

Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminja se po 

potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne 

akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od 

epidemiološke situacije v RS.  Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti 

od navedenega ter dopolnitve objavljala na spletni strani šole. 

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena 

kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za 

omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je 

higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za 

preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi.  

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge 

okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za 

širjenje okužbe bistveno manjše.    

Vse zaposlene, učence in njihove starše opozarjamo, da je ob ponovnem zagonu 

pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno 

skušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma 

osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo 

maske.  

V ospredju delovanja v šoli bo dosledno upoštevanje vseh ukrepov za 

preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2: 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-

sproscanja-ukrepov. 

 

  
2. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL 

PRAVNA PODLAGA 

            Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo: 

- Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, Vlada RS, z 
dne 20. 1. 2021, 

- okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Postopno odpiranje 
šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju osnovnega in 
glasbenega šolstva od 26. 1. 2021 naprej, št. 6030-1/2021/10, z dne 20. 1. 
2021, 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov


 

- priporočila NIJZ, Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni 
šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 model C-OŠ, z dne 13. 1. 2021, 

- okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Testiranje oseb, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
(VIZ), na SARS-CoV-2, št. 187-399/2020/8, z dne 20. 1. 2021, 

- odredba Ministrstva za zdravje, Odredba o izvajanju posebnega presejalnega 
programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki 
opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, Uradni list št.11, z dne 22. 1. 
2021, 

- okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Vzgojno-
izobraževalno delo v osnovnih šolah in glasbenih šolah od 15. 2. 2021 dalje, št. 
6030-1/2021/ 24, z dne 11. 2. 2021. 
 

DRUGE PODLAGE 

Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov: 

- Priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v 1. VIO po povratku v 

šole (ZRSŠ, št. 091-1/2021-3, dne 20. 1 2021), 

- Priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnih šolah, 

glasbenih šolah in šolah s prilagojenim programom (ZRSŠ, št. 091-27/2020-1, z 

dne 26. 11. 2020). 
 

3. DELEŽNIKI VIZ (vzgojno izobraževalnega)DELA 

Organizacija dela v času sproščanja ukrepov epidemije COVID – 19  zajema vse deležnike 

VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, 

tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji,… itd). 

 

4. IZVAJANJE VIZ DELA 

IZVAJANJE VIZ DELA V PROSTORIH OŠ SEČOVLJE 

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 11. 2. 2021, se 
od 15. 2. 2021 vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 9. razreda do 
preklica izvaja v prostorih OŠ Sečovlje in na podružnični šoli v Sv. Petru (od 1. - 4. razreda). 
 
Učenci od 1. do 9. razreda imajo pouk v šoli in izvajajo obvezni in del razširjenega 
programa (jutranje varstvo, podaljšano bivanje). Učenci imajo pouk v matičnih učilnicah, 
se ne selijo. Pouka v manjših učnih skupinah ne bo. Urnik bo prilagojen.  
Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v homogenih skupinah ali kot 
izobraževanje na daljavo. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Pouk športa se izvaja znotraj 
istega oddelka oz. mehurčka. V telovadnici se pripravi poseben razpored uporabe 
telovadnice. 
 



 

IZVAJANJE VIZ DELA ZA UČENCE Z ZDRAVSTVENIMI OMEJITVAMI 

V šolo pridejo samo zdravi učenci. 
O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. 

Učenke in učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v 

prostorih šole, strokovni delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno 

informirajo z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi 

pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostale/i 

učenke/učenci. 

IZVAJANJE VIZ DELA ZA ZAPOSLENE Z ZDRAVSTVENIMI OMEJITVAMI 

Mikrobiološko preiskavo na virus SARS-CoV-2 se opravi vsem osebam, ki opravljajo VIZ v 
osnovnih šolah.  
Preiskava se osebam opravi prvič pred vrnitvijo učencev v vzgojno-izobraževalne zavode, 
pred začetkom pouka v VIZ in do nadaljnjega na vsakih 7 dni oz. v skladu z navodili MIZŠ. 
Testiranja ni potrebno opraviti zaposlenim, ki: 

- imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema 
drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo sedem dni, 
MODERNA 14 dni in AstraZeneca 21 dni; 

- imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki 
je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev; 

- imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni 
minilo več kot 6 mesecev. 

 

PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA IZVEDBO VIZ DELA 

OŠ Sečovlje mora pred prvim dnem, torej pred pričetkom oz. na dan pričetka izvajanja 
VIZ dela v prostorih šole, od staršev učencev pridobiti izpolnjeno prijavnico glede 
vključitve otroka v proces pouka v šolskih prostorih, ki jo starši oddajo razredniku do 12. 
2. 2021 (tudi glede prehrane, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja).  
 

5. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI  

  

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je  

preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin.  

  

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:  

- Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.  

-V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v 

preprečevanje kontaktnega prenosa.  

  

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili 

sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 

posameznik.  

  



 

 Za zaščito tako učencev kot učiteljev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s 

SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči 

dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:  

• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.  

• V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z 

namenskim razkužilom za roke.  

• 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 dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.  

• Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.  

• Odsvetujemo zbiranja v skupinah, razen v okviru učne skupine, na 

celotnem območju šole.  

• Upoštevanje pravilne higiene 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.  

• Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po 

vsaki uri (na stežaj odprta okna).  

• V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le v nujnih 

primerih, po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potreben ukrepe 

(nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…).  

• Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij se bo izvajalo po 

telefonu ali preko video srečanj.  

• Tudi ostali sestanki se bodo organizirali kot video sestanki.  

• V času epidemije ne bomo organizirali posebnih dogodkov ali se jih 

udeleževali  (npr. koncerti, proslave, razstave, literarni večeri) oz. jih 

bomo organizirali s pomočjo IKT tehnologije.  

OBSEG DELA 

V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Sečovlje izvaja po obveznem in 
delno tudi razširjenem programu. Izvajata se jutranje varstvo za učence 1. razreda ter 
nujno varstvo za učence do 5. razreda ter podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. 
razreda, a le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo. 
 
Ne izvajajo se:  

- šole v naravi, 
- plavalni tečaj, 
- kolesarski izpit, 
- interesne dejavnosti, 
- proslave, 



 

- valeta, 
- razstave, 
- koncerti, 
- drugi množični dogodki, 
- ekskurzije (ne za učence ne za učitelje), 
- izleti, 
- tabori, 
- govorilne ure, 
- roditeljski sestanki, 
- seje organov šol in učiteljskega zbora, 
- sestanki aktivov, 
- drugi sestanki, zbori, seje, srečanja. 

 
Dejavnosti, zapisane v odebeljenem besedilu, se izvajajo na daljavo, z uporabo 
informacijske tehnologije, ali v dopisni obliki (po elektronski pošti).  
Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj 
aplikacije eAsistent, kot po elektronski pošti. 
 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA  

Pouk lahko obiskujejo le zdravi učenci, učitelji in ostali zaposleni. Starši in druge osebe 

v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki 

so si jo dolžne priskrbeti sami.   

OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN  

Učenci od 1. do 9. razreda bodo razporejeni v  stalne matične učilnice, tudi v času 

jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Skupine OPB in skupine JV se bodo 

oblikovale na podlagi prejetih prijavnic.  
 

OSEBNA VAROVALNA OPREMA    

Vsi zaposleni v objektu šole nosijo maske. Učenci nosijo masko v skupnih notranjih 

prostorih (hodniki, avle, sanitarije, jedilnica, knjižnica …), na lastno željo tudi v učilnici. 

Vsi bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo 

ter po odstranitvi maske si temeljito umijejo ali razkužijo roke.  Maska mora segati od 

korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je  osebe ne dotikajo.   

Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske bodo obešena na različnih 

vidnih mestih v prostorih šole. 



 

6. PRIHOD DO ŠOLE, VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN POTEK 

DELA V ŠOLI 

PRIHOD DO ŠOLE  

Organiziran bo običajni, avtobusni javni prevoz. Priporočamo pa peš hojo ali 

individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).  

Starši pospremijo svojega otroka le do vhoda v šolo. 

 

VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT, V UČILNICE TER POTEK DELA V ŠOLI  

• Podajalniki razkužil/razkužila bodo nameščena na več dostopnih mestih šole, 

tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako naj bodo na več vidnih 

mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi. 

• Na matični šoli učenci od 1. do 3. razreda vstopajo v šolske prostore skozi 

vhoda v pritličju (1. triada). Učenci od 4. do 9. razreda vstopajo skozi glavni 

vhod. Na POŠ Sv. Peter učenci vstopajo skozi glavni vhod.  

• Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 

metrsko medosebno razdaljo. Na vhodu si učenci razkužijo roke.  

• V času prihodov v šolo pri vhodu in na hodnikih bo prisotna odrasla oseba, ki 

bo skrbela, da se ukrepi izvajajo.  

• Če bo le možno, bo del pouka potekal na prostem, pri čemer se načrt dela na 

prostem izdela v razredu, tako, da učenci prehajajo v zunanji prostor z jasnim 

namenom učenja, kar omogoča tudi samostojno delo in raziskovanje. Pri 

premiku iz učilnice do prostora zunaj in tudi tam je ves čas priporočljivo 

zagotavljati medosebno razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra. 

• Za pogosto in pravilno higieno rok učencev poskrbijo tudi učitelji.  

• Vsak učenec sedi v svoji klopi. Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov 

med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. 

• Učenci med krajšimi odmori ne zapuščajo učilnic.  

• V nekaterih šolskih prostorih bodo talne označbe smeri hoje in za 

medosebne razdalje. 

• Učenci bodo domov odnašali le najnujnejše šolske in druge potrebščine oz. v 

dogovoru z učiteljem.  

• Okna naj odpira in zapira samo učitelj oziroma ena oseba. 

• Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti. Vrata učilnice 

naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. 

• V vsaki učilnici je umivalnik, opremljen z milnikom in brisačkami za enkratno 

uporabo, izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike. 

Na razpolago bo tudi razkužilo za roke. 



 

• Zaradi potrebe po ustreznem razkuževanju površin, se računalniška učilnica 

in telovadnica uporabljata po vnaprej določenem razporedu.  

• Vsi uporabniki šolskih prostorov upoštevajo higienske varnostne ukrepe in 

talne označbe. 
 

ODMORI, ŠOLSKA PREHRANA  

Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic. Po vsaki 

uri se prostor intenzivno prezrači.   

Učitelj organizira aktivne odmore za svoj razred na način, da ne pride do srečevanj z 

učenci ostalih razredov.   

Šolska prehrana bo organizirana skladno z lokalnimi možnostmi. Malico učenci 

zaužijejo v razredu, hrano razdeli učitelj ali dežurna oseba. Celotna malica bo 

pripravljena enoporcijsko.   

Pred hranjenjem si svojo klop učenci obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato 

brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 80% etanol) ter naredijo 

pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek 

ponovijo. Pred in po končanem hranjenju naj si umijejo roke z vodo in milom.   

Učenci odhajajo na kosilo po skupinah in po vnaprej določenem razporedu. 

 

DELITEV IN POBIRANJE GRADIV  

Prenos virusa je možen preko različnih predmetov, tudi preko papirja.  

Morebitno tiskano učno gradivo učencem deli in pobira učitelj, ki si je pred tem umil 

ali razkužil roke. Gradiva se odlaga na mesta, ki jih določi učitelj.  

Izposoja knjižničnega gradiva poteka po spremenjenem režimu, ki ga določi 

knjižničarka (označena mesta). 

SANITARIJE  

Sanitarije redno, dodatno zračimo. Učenci in zaposleni v sanitarije vstopajo 

posamično. Vrata naj  po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate 

brisačke. V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke.  

Strokovni delavci učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah.  

 

ODHOD DOMOV  
  

Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično in upoštevajo medosebno 

razdaljo. Starši otroka prevzamejo na dvorišču. Priporočamo, da se držijo časa prihoda 

oz. odhoda, ki so ga navedli v prijavnici. 



 

 

7. UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI 

COVID19  

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V OSNOVNI ŠOLI  

Če učenec zboli oz. kaže bolezenske znake, se v skladu s postopkovnikom šole obvesti 

starše in se ga napoti domov.  Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza.  

Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolacijskem prostoru.   Če je 

mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene 

sanitarije in umivalnik.  

Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja 

šole. Šola nato ravna v skladu z navodili NIJZ.   

Če zboli učitelj, se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V 

primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola o primeru obvesti NIJZ.  

Šola vodi evidenco odsotnih učencev in zaposlenih zaradi okužbe s COVID-19 ter 

podatke vnaša v portal MIZŠ. 

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

in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.  

 

8. SPREJEM, UPORABA IN VELJAVNOST 

Ta pravila je sprejela ravnateljica OŠ Sečovlje. Pravila pričnejo veljati 15. 2. 2021. Veljajo 

in uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo ta Pravila 

ali do sprejema novega pravnega akta. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so 

objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično. 

 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. 

 

 

Mirela Flego, ravnateljica 



 

  

 

  

  

 

  

 


