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Najpogostejša pot prenosa koronavirusa je preko izločkov iz dihal in onesnaženih rok, 
predmetov ter površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

• vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega 
prenosa; 

• redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v 
preprečevanje kontaktnega prenosa in 

• obvezno rabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih. 

Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 
posameznik. 

 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem covid-19 so dosegljiva na 
spletni strani (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019). 

POVEZAVE: Kaj lahko storim, da preprečim širjenje koronavirusa? 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci 

tev-sirjenja.pdf 

 
PROTOKOL ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI 

 
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ 

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (dalje NIJZ). Z osnovnim pedagoškim vodilom, da 

se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to sicer ni združljivo, saj nam tega ne 

dopuščajo tako kadrovski kot prostorski pogoji. Smo pa pripravili ukrepe, da čim bolj 

zmanjšamo prenos okužbe. 

 

ZDRAVSTVENE OMEJITVE: 

1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe (učenci, zaposleni oziroma obiskovalci).  

2. Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Ob vstopu v učilnico si vsak temeljito umije 

roke. Razkužila so tudi v učilnicah. 

3. Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o 

drugih aktualnih informacijah.  

4. Za zaščito pred okužbo je potrebno:  

• redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,  

• upoštevanje higiene kašlja, 
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• zračenje (večkrat dnevno), 

• vsi prostori in površine se redno in dnevno čistijo ter razkužujejo, 

• učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah,  

• na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu,  

• po menjavi skupin v času pouka vsaka skupina za seboj razkuži delovni prostor, 

• po menjavi skupin po pouku čistilke razkužijo prostore, 

• po uporabi pripomočkov ali orodij jih učitelj razkuži oziroma jih za teden dni 

odda v karanteno (jih ne uporablja), 

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

oziroma se le-te odda v karanteno za teden dni, 

• uporaba sanitarij je med poukom dovoljena; če so zasedene, se pred njimi 

počaka. 

 

PROTOKOL VSTOPANJA IN IZSTOPANJA IZ ŠOLE: 

1. Učenci prihajajo v šolo pet minut pred pričetkom pouka. Na pouk počakajo pred 

šolo, kjer se na igrišču razporedijo po razredih. 

2. Zaposleni in učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod. 

3. Starši in vsi ostali obiskovalci šole se morajo pred vstopom v šolo najaviti na številko 

01 4700 411. V šolo vstopajo skozi glavni vhod, kjer pozvonijo, povedo svoje podatke 

in, če so dogovorjeni, vstopijo v šolo, se razkužijo in si nadenejo masko. 

4. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran. 

5. Šola je med 8.20 in 12.00 zaklenjena. 

6. Obvezna je dnevna higiena oblačil – redno preoblačenje v čista in oprana oblačila. 

7. Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku.  

8. Starši otrok, ki so vključeni v podaljšano bivanje, prvi šolski dan napišejo v 

beležko, kdaj bodo prišli po otroka, kdo ga bo prevzel ali gre lahko sam domov. S 

tem starši najavijo svoj prihod učitelju in počakajo na otroka pred šolo.  

 

PROTOKOL IZVAJANJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA: 

1. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.  

2. Sedežni red v učilnicah se ne spreminja. Učitelj ga hrani med svojo dokumentacijo. 

Če je mogoče, se zagotovi razdalja med učenci, ki naj znaša vsaj 1,5 metra.  

3. Strokovni delavci dosledno in sproti vodijo seznam prisotnih Lopolis pri obveznem in 

razširjenem programu. 
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4. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se jih pred prihodom nove skupine 

učencev očisti in razkuži. 

5. V skupnih prostorih je uporaba maske obvezna za zaposlene, učence od 6. do 9. 

razreda in obiskovalce. 

6. Oddelek ima pouk le v eni učilnici in se ne seli, razen ko je to potrebno zaradi 

izvajanja specifičnih učnih predmetov.  

7. Učitelj poskrbi, da med učenci ni tesnih stikov, izmenjave in izposoje učnih 

pripomočkov, gradiv in učil.  

8. V času pouka in med odmori učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja. 

Zadrževanje na hodnikih šole ni dovoljeno. Nadzor nad hodniki izvajajo dežurni 

delavci šole. 

9. Večkrat dnevno v različnih časovnih zamikih učitelji organizirajo aktiven odmor za 

učence, sprehode ali druge oblike sprostitve. Učitelji pripravijo podrobnejšo dnevno 

časovnico prehajanja iz razreda na zunanje površine šole.  

10. Gibanje po šoli določajo talne oznake – pravilo gibanja po desni strani. 

11. Priporoča se uporaba zelenice in sprehod do ploščadi in nazaj. Uporaba se vodi preko 

Google dokumenta. 

12. Pri uporabi zunanjega igrišča in telovadnice učitelj zagotovi, da med učenci ne sme 

priti do tesnejših stikov med različnimi skupinami. Za red in nadzor skrbi učitelj, ki 

tudi poskrbi, da se po uporabi rekvizite razkuži. Pri tem mu je lahko v pomoč dežurna 

čistilka. 

13. Pouk športa poteka tudi v telovadnici. Do 5. razreda se učenci preoblačijo v razredu. 

Garderobe v telovadnici, ki jih za vsako skupino očisti in razkuži učitelj, uporabljajo 

učenci od 6. do 9. razreda. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne 

rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden. 

14. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov, dopolnilnem 

pouku, dodatnem pouku, delu z nadarjenimi ter pri manjših učnih skupinah se učenci 

med seboj lahko mešajo in obvezno nosijo maske (razen pri športu). Sedežni red je 

strogo določen tako, da sedijo učenci istega razreda skupaj v istem delu prostora in 

so 1,5 m oddaljeni drug od drugega razreda (npr. a na eni strani, b na drugi).  

15. Delovanje knjižnice bo prilagojeno trenutnim razmeram. Knjižnica bo za učence/-

ke odprta, vendar člani/-ce ne bodo imeli prostega dostopa do zbirke. Knjige 

učencem/-kam izroči knjižničarka.  

Izposoja za učence/-ke od 1.–3. razreda bo potekala v razredu, in sicer enkrat 

tedensko v terminu, ki bo naknadno določen v dogovoru z učiteljem/-ico 
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podaljšanega bivanja. V kolikor kdo od otrok potrebuje točno določeno knjigo, starši 

obvestijo knjižničarko po telefonu ali preko elektronske pošte. Knjigo knjižničarka 

prinese učencu/-ki v razred takoj naslednji dan.  

Učenci/-ke 4. in 5. razreda bodo knjižnico obiskovali po urniku. Ker se bo v knjižnici 

izmenjevalo več otrok, morajo imeti masko. 

Učenci/-ke 6.–9. razreda v času, ko je knjižnica odprta, lahko pridejo v knjižnico. 

Prav tako nosijo masko. Število oseb, ki bodo naenkrat lahko v knjižnici, je omejeno. 

V kolikor potrebujejo učenci/-ke točno določeno knjigo, knjižničarko pokličejo po 

telefonu ali knjigo naročijo po elektronski pošti. Knjižničarka učencu/-ki knjigo 

prinese naslednji dan v razred. 

Čitalnica bo za učence/-ke odprta. Obvezna je uporaba maske. Če učenec/-ka  v 

knjižnici bere, knjigo dobi pri knjižničarki. Učenci knjig zaenkrat ne jemljejo s polic 

sami.  

Če učenec/-ka v čitalnici piše domačo nalogo, učbenik za domačo nalogo pri 

matematiki in angleščini prevzame pri knjižničarki. Ko nalogo napiše, učbenik pusti 

na mizi, kjer ga je uporabljal ter o svojem odhodu obvesti knjižničarko. 

Urnik šolske knjižnice bo pripravljen naknadno. O delovanju šolske knjižnice bodo 

učenci obveščeni. 

16. Računalniška učilnica se uporablja minimalno. Po vsaki skupini jo je potrebno 

razkužiti. Učitelji vodijo evidenco prisotnih sprotno in dosledno.  

17. Individualna in skupinska pomoč oz. dodatna strokovna pomoč se izvaja ob 

upoštevanju vseh higienskih ukrepov in samo za učence istega razreda. Odrasla 

oseba je na zadostni razdalji oz. nosi zaščitno masko. 

18. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje izvajajo učitelji v kombiniranih skupinah (a, 

b in c oddelek). V času po 15.20 se združujejo tudi po vertikali, vendar se med učenci 

različnih razredov zagotavlja minimalna razdalja. 

19. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Skupine učencev so ločene. 

20. Plavalni tečaj se organizira na bazenu ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ. 

21. Šolo v naravi bomo izvedli le na varni destinaciji.  

22. Učitelj pospremi učence na kosilo. 

23. Dežurni učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo, še zlasti pri dnevih dejavnosti, 

kosilu in pri aktivnih metodah dela (1,5 m – 2 m). 

24. Podaljšano bivanje in jutranje varstvo potekata v stalnih skupinah, kjer skušamo 

ohranjati socialno distanco. Zagotovljen je stalen prostor. Učitelji vodijo evidenco 

sprotno in dosledno. 
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25. Starši otrok, ki so vključeni v podaljšano bivanje, prvi šolski dan napišejo v beležko, 

kdaj bodo prišli po otroka, kdo ga bo prevzel ali gre lahko sam domov. S tem najavijo 

svoj prihod učitelju in počakajo na otroka pred šolo. Od 2. 9. 2020 naprej imajo 

starši na razpolago 7 terminov, izberejo enega in sporočijo šoli. Ob napisani uri lahko 

prevzamejo otroka. 

26. Malica se organizira v matični učilnici. 

27. Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih 

učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega 

razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m – 2 m). Jedilnico se po vsaki skupini prezrači 

in razkuži. 

28. Ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne.  

29. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Skupine učencev bodo ločene. 

30. V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli ter učenci od 6. do 9. razreda. V 

primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), je maska obvezna.  

31. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo (po telefonu ali 

videopovezavi). Le izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v 

šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O tem mora biti vodstvo šole 

obveščeno. 

32. Sestanki zaposlenih bodo potekali načeloma v živo. Pri tem smo vsi dolžni upoštevati 

priporočila NIJZ glede medosebne razdalje ter uporabe maske. 

 

PROTOKOL ČIŠČENJA: 

1. Organizira se dopoldansko dežurstvo čistilke. Dežurna čistilka v dopoldanskem času 

od 7.00 do konca pouka čisti in razkužuje učilnice, mize, stikala, kljuke, pipe, 

umivalnike, sanitarije in druge površine, ko niso v uporabi.  

2. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se jih pred prihodom nove skupine 

učencev očisti in razkuži (mize, pripomočke).  

3. Za razkuževanje tal uporabljamo 5-odstoten natrijev hipoklorit, za delovne površine 

in učne pripomočke pa pršilo z razkužilom za površine. 

4. Posebna pozornost se nameni celovitemu čiščenju toaletnih prostorov, razredov, 

jedilnice in vseh garderob. Po zaključku pouka se očistijo tudi okolica šole, zelenica 

in šolske poti.  

5. V dopoldanskem času naj bodo okna sanitarij odprta – razen v kurilni sezoni. 

6. Čistilka skrbi za pravilno zračenje prostorov. Po koncu dela poskrbi, da so okna 

zaprta.  
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7. Razpored ostalih čistilk se po potrebi prerazporedi.  

 

PROTOKOL DELA V KUHINJI IN JEDILNICI: 

1. Ravnanje z živili mora potekati skladno s sistemom HACCP. 

2. Med pripravo hrane in deljenjem obrokov je obvezno nošenje zaščitnih mask, 

rokavic, dnevno čistih oblačil in redno umivanje rok. 

3. Kuhinjsko osebje redno skrbi za čiščenje in razkuževanje kuhinjskih prostorov, 

jedilnih površin in spremljevalnih prostorov kuhinje.  

4. Kuhinjsko osebje se razporedi glede na potrebe in se lahko spreminja.  

5. Živila naj bodo pred morebitno kontaminacijo zaščitena s folijo. 

6. Malica in popoldanska malica se pripravita v kuhinji. 

7. Kosilo se omogoči za prijavljene učence in zaposlene. 

8. V vse razrede malico dostavijo zaposleni v kuhinji. Malica poteka po vseh standardih, 

ki so že določeni v šolskih pravilih. Po malici kuhinjsko osebje pospravi ostanke. 

9. Učitelj, ki ima zadnjo uro pouk, učence pospremi v pritličje in na kosilo – pri tem 

zagotovi upoštevanje hišnih pravil. 

10. Upoštevamo talne označbe za varno medsebojno razdaljo pri čakanju v vrsti na kosilo 

in oddaji pladnjev. 

11. Upoštevamo razporeditev v jedilnici – oddelki se ne mešajo. Za eno mizo sedijo 

učenci istega razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m). Jedilnico se za vsako skupino 

razkuži. 

12. Uporabniki jedilnice se držijo vseh higienskih ukrepov. 

13. Za nadzor reda v jedilnici skrbijo dežurne odrasle osebe. 

 

PROTOKOL ZA IZVAJANJE ŠOLSKE PREHRANE V ČASU COVIDA-19 

MALICA V RAZREDIH: 

1. V času šolske malice učenci ne zapuščajo matičnih učilnic. 

2. Prostor se pred pričetkom malice intenzivno prezrači. 

3. Malico do učilnice dostavi kuhinjsko osebje ob 9.50 (mizo z oznako razreda pred 

učilnico pripravi učitelj, kuhinjsko osebje pred tem razkuži mizo). 

4. Učenci si ob upoštevanju medsebojne razdalje temeljito umijejo roke z vodo in 

milom. 

5. Pred hranjenjem si učenci svojo klop obrišejo z brisačko za enkratno uporabo in 

razkužilom (70-odstotni do 80-odstotni alkohol). 

6. Učenci si pripravijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. 



 8 

7. Učitelj si pred razdelitvijo malice temeljito umije roke in nadene rokavice. 

8. Učitelj malico deli od klopi do klopi. 

9. Po končani malici učitelji od klopi do klopi pobere embalažo oz. ostanke hrane v 

vrečko (neodprta malica naj ostane v plastični posodi). 

10. Vsa hrana, tudi sadje, se po malici postavi na mizo pred razred (nič ne ostane v 

učilnici). 

11. Učitelj ostanke in vse posode postavi pred razred. 

12. Kuhinjsko osebje po končani malici (ob 10.20) odnese ostanke, jih ustrezno loči in 

odvrže v odpadke. 

13. Učenci si po končani malici ponovno temeljito umijejo roke (ob upoštevanju 

medsebojne razdalje) in razkužijo svojo klop. 

14. Razred se ponovno prezrači. 

KOSILO V JEDILNICI: 

1. Pred prihodom v jedilnico si učenci in učitelj temeljito umijejo roke. 

2. Jedilnica je pred prihodom učencev prezračena, mize, stoli in pladnji pa razkuženi. 

3. V jedilnico prihajajo skupine učencev po razporedu (obvezno upoštevanje 

razporeda – terminov!). 

4. Potrebno je vzdrževanje medsebojne razdalje – talne označbe s smerjo prihoda do 

izdajnega pulta. 

5. Učenec od 6. do 9. razreda ima ključek za kosilo na vrvici ali obesku, tako da se 

čitalnika dotakne samo ključek. Za učence od 1. do 5. razreda vodijo seznam 

prisotnih na kosilu učitelji. 

6. Kuharica, ki je zaščitena z masko in rokavicami, učencu na pladenj naloži pribor, 

krožnik s hrano, skodelico z juho, solato in sadje – učenec se dotakne le svojega 

pladnja. 

7. Ko učenec poje kosilo, odnese pladenj na odlagalni pult, kjer pospravi kosilo, nato 

se vrne na svoje mesto, starejši učenci pa sproti zapuščajo jedilnico. 

8. Učenci po končanem hranjenju po navodilu učitelja zapustijo jedilnico. 

9. Učenci si po prihodu v matično učilnico ponovno temeljito umijejo roke. 

10. Med različnimi skupinami učencev se jedilnica prezrači. Mize in stole razkužijo 

učitelji, ki so prisotni v jedilnici. 

 

POPOLDANSKA MALICA: 
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1. Učitelj, ki spremlja otroke pri kosilu, po koncu hranjenja prevzame popoldansko 

malico pri kuharici. 

2. V razredu malico odloži na pult, kjer počaka do razdelitve (14.30). 

3. V času popoldanske malice učenci ne zapuščajo matičnih učilnic. 

4. Prostor se pred pričetkom malice intenzivno prezrači. 

5. Učenci si ob upoštevanju medsebojne razdalje temeljito umijejo roke z vodo in 

milom. 

6. Pred hranjenjem si učenci svojo klop obrišejo z brisačko za enkratno uporabo in 

razkužilom (70-odstotni do 80-odostotni alkohol). 

7. Učenci si pripravijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. 

8. Učiteljica si pred razdelitvijo malice temeljito umije roke in nadene rokavice. 

9. Učiteljica malico deli od klopi do klopi. 

10. Po končani malici učiteljica od klopi do klopi pobere embalažo oz. ostanke hrane. 

11. Učiteljica ostanke postavi pred razred. 

12. Čistilka po končani malici odnese ostanke, jih ustrezno loči in odvrže v odpadke. 

13. Učenci si po končani malici ponovno temeljito umijejo roke (ob upoštevanju 

medsebojne razdalje) in razkužijo svojo klop. 

14. Razred se ponovno prezrači. 

 

PROTOKOL V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM OZ. ZNAKI COVIDA-19: 

1. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, 

oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, 

učenca odpelje v preventivno sobo in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki 

učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži. 

2. Ravnatelj šole o potrjenem primeru covid-19 in o morebitnem delnem zaprtju šole 

seznani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (dalje MIZŠ) po telefonu 01 

400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje Območne enote Ljubljana tel. 01/58 63 900. 

3. Če je izražen sum na covid-19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali 

ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z območne enote 

NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ. 

4. V primeru suma na okužbo pri zaposlenemu se ga takoj napoti domov.  

5. Prostori, kjer se je gibal učenec ali zaposleni s sumom na covid-19, se očistijo, 

razkužijo in prezračijo. 
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UKREPI V SKLADU Z MODELOM B 

 

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.)  Starši, zaposleni, učenci 

Samo zdrave osebe  + 
Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih + 

Umivanje/razkuževanje rok  + 
Higiena kihanja in kašlja  + 
Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi 
rokami  

+ 

Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, 
pri gibanju večja 

+ 
Kjer je možno 

Uporaba mask (zaposleni, učenci) + (učenci od 6. razreda 
dalje) 

Čiščenje in razkuževanje površin  + 
Zračenje prostorov  + 
Mešanje skupin (šport, IP, učne skupine) Dezinfekcija 
Urnik uporabe prostorov URNIK, dezinfekcija 
Določene poti gibanja (koridor)  PROMET 
Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)  + 
Odsvetovanje prireditev  E-prireditve 
Ekskurzije in šole v naravi  Preverjene destinacije 

Poseben režim pri predmetu šport (garderobe) Dezinfekcija 
Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču  + 
Spodbujanje pouka na prostem + 
Poseben režim v jedilnici  Dezinfekcija 
Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce  Tajništvo, 

računovodstvo, 
ravnateljica, varnostnik 

Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega Preventivna soba 
 

Ravnateljica seznani zaposlene o ukrepih za preprečevanje okužb: 

 

28. 8. 2020 –  seznanitev strokovnih delavcev, 

31. 8. 2020 – seznanitev tehničnega osebja in administracije. 

 

  
Ljubljana, 27. 8. 2020                      Mag. Mateja Urbančič Jelovšek, ravnateljica 
 


