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DOPOLNITEV HIŠNEGA REDA  

Dopolnitev velja od 1. 9. 2020 naprej do preklica. Vse ostale točke ostajajo nespremenjene. 

 
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
 
Za zaščito učencev in zaposlenih v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti 
primerne pogoje in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov: 
- redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, 
- če voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke,  
- umivanje ali razkuževanje rok se izvaja v skladu s priporočili NIJZ, 
- ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami, 
- upoštevamo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra, 
- odsvetujemo zbiranje v skupinah, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju šole, 
- upoštevanje higiene kašlja, 
- zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri. 
V šolski objekt  vstopajo samo učenci  in zaposleni, ostali le po potrebi in po predhodni najavi 
ter upoštevanju vseh potrebnih ukrepov (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…). Vstop 
druge osebe se zabeleži. Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo 
po dogovoru z učiteljem po telefonu ali preko računalniške povezave, v izjemnih primerih pa v 
šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih priporočil. Morebitni dogodki na šoli se bodo 
izvajali v skladu z vsemi higienskimi priporočili. Navodila za higienske ukrepe so nameščena v 
razredih ter drugod po šoli.   
                   
SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA 
 
Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez znakov akutne okužbe dihal), o čemer šola 
starše predhodno obvesti. V primeru suma na okužbo pri učencu strokovni delavec odpelje 
učenca v poseben prostor ter obvesti starše oz. skrbnike. V primeru potrjene okužbe se šola 
ravna v skladu s priporočili in navodili območne enote NIJZ. 
 
OSEBNA VAROVALNA OPREMA 
 
Vsak oddelek od 1. do 9. razreda ima določeno matično učilnico. Učenci učilnic ne menjajo, pač 
pa se v njih menjajo učitelji. Izjema so nekateri predmeti, ki se izvajajo v specializiranih učilnicah.   
Učenci od 12 let naprej, učitelji in druge odrasle osebe v skupnih šolskih prostorih           
uporabljajo maske. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko 
ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 m), z izjemo učiteljev v 1. VIO. Vsi so seznanjeni s 
pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo ter po odstranitvi maske si 
temeljito umijejo ali razkužijo roke.  
 
PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 
 
Priporočamo prihod v šolo peš, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit in individualni 
prevoz s strani staršev. Prilagojen je javni prevoz v šolo. Učenci in njihovi starši so pred 
prihodom v šolo obveščeni o organizaciji pouka: 
- o učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk, 
- o pravilih ravnanja v šoli (npr. glede lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov 

pred vstopom v šolo, hoje po označenih koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, ne-
druženja oz. vzdrževanja distance, ne-posojanja stvari, ravnanju z garderobo, glede režima 
pri obiskovanju WC-ja, malice…), 

- o navodilih za preprečevanje okužbe in vsebini infografik na to temo (npr. umivanje rok, 
higiena kašlja…). 

Starši otroka pripeljejo v šolo ali pride sam v času od 7.30 do 7.45 (razen za učence vključene 
v jutranje varstvo). Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5- do 2- 
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metrsko medosebno razdaljo. Otroka pri vhodu v šolo prevzame dežurni učitelj in ga usmeri 
naprej. Učenci, ki odhajajo sami domov, šolo zapustijo ob koncu pouka oz. ob določeni uri. 
Tisti starši, katerih otrok bo imel spremstvo, počakajo pred vhodom v šolo ob določeni uri 
(dogovor z razredničarko), oz. pozvonijo na zvonec pri vhodnih vratih. Učitelj pošlje učenca v 
garderobo. 
 
POTEK DELA V ŠOLI  
 
Pred začetkom pouka bodo učilnice temeljito prezračene. V vsaki učilnici je razkužilo za roke, 
izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.          
Učenci 1. triletja se pred poukom športa v športno opremo preoblečejo v matičnih učilnicah. 
Učenci 2. in 3. triletja uporabljajo garderobe pri telovadnici, ki pa pred menjavo skupin morajo 
biti očiščene oz. razkužene. Pouk športa poteka na zunanjih površinah ali v športni dvorani. 
Tudi pri dejavnostih na zunanjih površinah učitelj in učenci upoštevajo higienska priporočila. 
 
DELITEV IN POBIRANJE GRADIV 
 
Učitelj si pred razdeljevanjem  tiskanih  in drugih gradiv razkuži roke. Učenci si naj šolskih 
potrebščin in pripomočkov ne izmenjujejo in izposojajo, prav tako naj ne prinašajo v šolo igrač 
ali drugih predmetov. 
 
ODMORI 
 
Med šolskimi odmori učenci ne zapuščajo učilnic. Po vsaki uri se učilnice intenzivno prezračijo. 
 
SANITARIJE 
 
Okna sanitarij bodo odprta. V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate brisače. Sušilniki 
rok se v obdobju epidemije  ne uporabljajo. Razredniki učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je 
potrebno držati v sanitarijah. V sanitarijah  so nameščene infografike z nasveti o umivanju rok. 
 
ČIŠČENJE PROSTOROV 
 
V času izvajanja pouka se šolski prostori redno očistijo in razkužijo. Najmanj 1-krat dnevno se 
prostori temeljito očistijo. Površine in predmeti, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, 
stikala za luči, potezne vrvice v sanitarijah…), se razkužijo večkrat dnevno. 
 
JEDILNICA IN ŠOLSKA PREHRANA 
 
Vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico in po prihodu nazaj v učilnico umiti roke. 
Šolska prehrana bo organizirana skladno z možnostmi. Malica bo pripravljena porcijsko.  
Določeno je število oseb, ki se lahko istočasno nahajajo v jedilnici (glede na možnosti 
vzdrževanja medosebne razdalje vsaj 1,5 do 2 metra). V jedilnici  so samo stoli, ki se lahko 
uporabljajo in se ne premikajo. V kolikor je abonentov za kosilo več, delitev poteka v dveh 
izmenah. Učenci 1. triletja imajo malico in kosilo v matičnih učilnicah, učenci 2. in 3. triletja pa v 
jedilnici po določenem razporedu. Po hrano se prihaja k izdajnemu pultu, ki je opredeljen s 
talnimi označbami 1,5 do 2-metrske razdalje med čakajočimi. Učenci 1. triletja po koncu malice 
in kosila odlagajo uporabljeno posodo in ostanke hrane na določen prostor na hodniku 
razredne stopnje, s čimer se izognemo mešanju skupin. Osebje je zaščiteno z ustrezno 
zaščitno opremo. Po zaključku hranjenja je s talnimi označbami zopet opredeljen koridor za 
oddajo pladnja z umazano posodo. 
 
Jožica Lukač, ravnateljica 
 
Bakovci, 26. 8. 2020 


