DODATEK ŠOLSKIM PRAVILOM
V PRIMERU OKUŽB Z NEVARNIMI
NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI
(KORONAVIRUS SARS-CoV-2)

Dravograd, september 2020

OŠ Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd

UVOD
Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in
njihovo izvajanje v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID –19. Ta pravila
so živ dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na
državne ukrepe, glede nepravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih
institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS. Šola jih bo dopolnjevala in
spreminjala v odvisnosti od navedenega.
PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL
Pravna podlaga
Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:
- okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, sklep Vlade RS, št. 1810022/2020/1 z dne 29.4.2020.
- Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje VIZ dela v osnovnih šolah v
osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020 z dne 17. 4. 2020.
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
(Ur. list RS, št.65/20 z dne 8. 5. 2020).
Druge podlage
Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:
-

okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8.5.2020
Higienskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli (za učence prve triade
in devetošolce) v času epidemije COVID-19 (NIJZ, 8.5.2020)
Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5.5.2020 (Priloga I tem
Pravilom)
Sklepa RSK Ministrstva za zdravje–področje pediatrije, z dne 30.4.2020
(Priloga II tem Pravilom)
Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli
oziroma v oddelku za učence 1. triade v OŠ (ZRSŠ, št. 091-13/2020-1 z dne
8.5.2020).

Z vsakokratno novo okrožnico MIZŠ se usklajuje tudi Organizacijski načrt šole,
ki natančno določa smernice za delo v točno določenem obdobju.

UDELEŽENCI VIZ PROCESA
Organizacija dela v času okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi zajema: učence,
učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v
stiku s šolo (dobavitelji,… itd).
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PRIHOD IN ODHOD UČENCEV
V času izrednih razmer zaradi pandemije je zaželeno, da učenci prihajajo v šolo s
kolesi, skiroji ali peš oziroma jih pripeljejo starši posamezno. Učenci kolesarji
uporabljajo tudi čelade.
Učenci prihajajo in odhajajo iz matične šole izključno skozi vhode, ki so označeni:





učenci 1., 2. in 3. razredov skozi vhod 1. VIO,
učenci 4. in 6. razredov skozi glavni vhod levo,
učenci 5. in 7. razredov skozi glavni vhod desno,
učenci 8. in 9. razredov skozi vhod pri telovadnici.

Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo, 1. razred in vozači med 6. 00
in 7. 30, 2. razred in vozači med 7. 00 in 7. 30 in ostali učenci od 8. 10.
Na podružnici vstopajo učenci skozi glavni vhod šole.
Učenci v šolo in iz šole odhajajo sami, posamično. Ko vstopijo v šolo odidejo do
garderobe in pri tem stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medsebojno razdaljo. V
garderobah se preobujejo v šolske copate ter odidejo v razred. Upoštevajo navodila
dežurnih učiteljev in drugega osebja.
Ob koncu pouka učenci zapustijo šolo ob določenih urah. Po koncu pouka ob 12.00,
12.30, 12.50, 13.40. Učenci odhajajo domov iz OPB ob 14.30, 15.30, 16.00.
Druženje in zadrževanje pred šolo in na hodnikih NI DOVOLJENO.
Starši v šolo ne vstopajo. Ob posameznih primerih vstopa v šolo z dovoljenjem
dežurnega učitelja starši nosijo masko, ki si jo sami priskrbijo. Ob vstopu v šolo si je
potrebno razkužiti roke, razkužila so nameščena pri vhodih.
Dopolnitev: Starši in drugi nezaposleni ne vstopajo v šolo.

POUK
Pouk obiskujejo le zdravi učenci in učitelji. Poteka po urniku, v matičnih
učilnicah ali na prostem. Učenci ob prihodu v šolo odidejo po najkrajši možni poti
do svoje matične učilnice. V razredu se posedejo k mizam po sedežnem redu, ki ga
razredniki določijo prvi dan pouka.

Vzgojno-izobraževalno delo za vse učence (od 1. do 9. razreda) poteka v normativno
določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Potrebno pa je izvajati splošne
higienske ukrepe. Vsak razred ima pouk v svoji matični učilnici, učitelji pa se menjajo.
Menjave učiteljev se izvajajo ob točno določenih urah glede na urnik.
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Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med
seboj, razen izjemoma v JV, OPB, v skupinah neobveznega in obveznega izbirnega
predmeta, razširjenega programa, ko ni mogoče zagotoviti drugačne organizacije in
lahko pride do združevanja različnih skupin. Vsak učitelj poskrbi za razkuževanje,
prezračevanje in ustrezno razdaljo med učenci.
Dopolnitev: V mešanih skupinah je obvezna uporaba mask, zagotavljanje varnostne
razdalje in razkuževanje.

Učenci imajo za delo svoje pripomočke in jih ne menjujejo. Učenci ne zapuščajo učilnic
razen za uporabo sanitarij in ob jasnih navodilih učitelja za delo izven učilnice.
Učitelj je v svoji učilnici ob 8.00. Poskrbi za posamičen prihod učencev v učilnico.
Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari na za to
označeno in dogovorjeno mesto.
Pouk se prične in zaključi po urniku. Ob koncu učne ure učitelj razred prezrači.
Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno.
Varstvo vozačev je od 3. do 5. razreda v matičnih učilnicah, od 6. do 9. razreda v
jedilnici.
Priporočeno je, da se večina pouka izvaja na prostem. Na zunanje površine razredi
odhajajo z 10 minutnim zamikom. Enako velja za prihajanje nazaj v učilnice.
Učenci lahko vstopajo v sanitarije posamično, nikakor ne v paru ali v skupini. Po vsaki
uporabi sanitarij si roke umijejo z milom in s toplo vodo. Učenci imajo v učilnici določen
sedežni red, ki ga ne spreminjajo.
PREHRANA UČENCEV
Malica bo organizirana za 1. razrede ob 8.20, za učence od 2. do 5. razreda ob 9.05,
za vse ostale učence pa ob 10. 00.
Učenci malicajo v učilnicah.
Malica se pripelje in odpelje pred matični razred. Odloži se jo na mizo pred razred, kjer
jo prevzame učiteljica in jo po predhodnem higienskem protokolu (razkuževanje miz,
umivanje rok) razdeli učencem.

Kosilo za učence 1., 2., 3. razreda bo po pouku, za učence od 3. do 5. razreda po
vnaprej določenem urniku.
Učenci si pred kosilom s pomočjo učiteljice razkužijo mize in umijejo roke.
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Kosilo se za učence 1. VIO pripelje in odpelje pred razred na za to označeno mesto
(miza pred razredom).
Učenci od 4. do 9. razreda kosijo v jedilnici po natančno določenem urniku. Sedijo na
označenem mestu. Pred kosilom si umijejo roke z milom in toplo vodo, čistilka mize
razkuži.
Kosila se evidentirajo v kuhinji. Čipi se v tem času ne uporabljajo.
Čistilke prezračijo in razkužujejo prostor.
Na vseh podružnicah bodo učenci malicali v razredu in kosili v jedilnici. Učiteljice
poskrbijo za higieno rok, kuharica razkužuje prostor in učencem deli hrano.

ODSOTNOST UČENCEV
Starši telefonsko ali preko e- pošte opravičijo odsotnost učenca razredniku. Kuharju
oz. administrativni delavki odjavijo prehrano. Učenec, ki je v šoli, mora biti popolnoma
zdrav. V primeru, da zboli, počaka na starše v izolaciji. Tam zanj poskrbi učitelji ali
drugi delavci šole. Starši morajo priti po otroka takoj oz. v najkrajšem možnem času.
UČILNICE
Čistilka pred začetkom in po koncu pouka učilnice dobro prezrači.
V učilnicah je razkužilo za površine. Razkužila se uporablja skladno z navodili učitelja.
Učenci ne smejo sami uporabljati razkužila. Učenci si ob vstopu v razred vedno umijejo
roke z milom in vodo.
SPECIALNE UČILNICE (računalniška, kemijska, likovna, tehniška učilnica)
Pouk poteka po določenem predhodnem razporedu. Pred prihodom nove skupine
učencev so učilnice očiščeni in razkuženi.
Dopolnitev: Pouk poteka v matičnih učilnicah.

TELOVADNICA
Posebnega pomena je skrb za gibalne aktivnosti. Gibalne aktivnosti naj se izvajajo v
čim večji meri na prostem. Ura pouka v telovadnici poteka brez mešanja skupin
učencev iz različnih razredov.
ZBORNICA, KABINETI ZA UČITELJE
Praviloma je v zbornici, kabinetih in drugih prostorih lahko največ toliko delavcev šole
ter obiskovalcev, da se ohranja medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra.
Dopolnitev: Druženja po kabinetih ni.
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KNJIŽNICA
Knjižnično gradivo učenci vračajo / odlagajo na pripravljeno mizo pri vhodu v matično
učilnico.
DEŽURSTVA
Organizirajo se dodatna dežurstva pri vhodih. Učitelji dežurajo pred poukom in pri
odhodu učencev domov.
Med odmori je v vsakem nadstropju dežurni učitelj (klet, pritličje levo, 1. nadstropje
(levo, desno), 2. nadstropje).

Dopolnitev: Učitelji so ves čas pouka v razredih. Učilnice zapustijo po odmoru.
V času izrednih razmer pri vhodu ni dežurnega učenca. Obiskovalci pozvonijo, povedo
koga oz. kaj želijo in jim odpremo vrata. Obiskovalci si na vhodu razkužijo roke in v
šolo vstopijo z masko. Vsak vstop obiskovalcev v šolo se evidentira.
RAVNANJE V IZREDNIH RAZMERAH
Upošteva se navodila NIJZ, ZRSŠ in MIZŠ.
Pri vseh zaščitnih ukrepih zaradi nevarnosti se upoštevajo navodila poverjenika CZ in
vodstva šole. Vsi delavci šole in učenci so odgovorni za dosledno in pravilno izvajanje
vseh odrejenih ukrepov.
PREPOVEDI IN KRŠITVE
Kršenje določil, navedenih v Dodatku k šolskim pravilom v času izvajanja pouka v
razmerah, povezanih s covid-19, se šteje med težje kršitve in se ustrezno
sankcionira.
ZAŠČITNA OPREMA
Po priporočilu NIJZ, MIZŠ učitelji, učenci in ostali strokovni delavci v šoli nosijo
zaščitne maske, ki si jih priskrbijo sami.
Zaščitne maske so obvezne ob prihodu v šolo, na hodnikih, v skupnih prostorih in pri
odhodu iz šole.
Vsi zaposleni in učenci se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in
odstranitve zaščitne maske z infografiko, nameščeno v učilnicah, na hodnikih, v
skupnih prostorih. Pred namestitvijo maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti
roke.

Ravnateljica: Danijela Ledinek
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