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Oš Nove Fužine 

Preglov trg 8 
1120 Ljubljana 

 
 

PROTOKOL ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 
(dopolnitev Pravilnika šolskega reda) 

V ČASU OGROŽENOSTI Z OKUŽBO COVID-19 
 

 
V skladu z Načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v ŠC Ljubljana ter 

glede na Higienska priporočila   
NIJZ:https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_propor

ocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove.pdf) izdajam PROTOKOL 

(dopolnitev Hišnega reda glede dela na šoli in izvajanja pouka) za šolsko 
leto 2020/21 (zaradi ogroženosti z okužbo Covid-19). 

 
 

1. SPLOŠNA NAVODILA 
Za zaščito  učencev)  in zaposlenih  pred okužbo s SARS-CoV-2 je v šoli 

potrebno zagotoviti primerne pogoje in doseči  dosledno izvajanje 
vseh splošnih higienskih ukrepov. Vsi prostori šole so ob prihodu 

dijakov in zaposlenih čisti in razkuženi.  
 

V vse šolske  objekte lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, preostali le 
z utemeljenim razlogom, po predhodni najavi, z obrazno masko in v 

skladu z navodili šole (obvezno evidentiranje obiskovalca in zagotovljeno 
spremstvo predstavnika šole). 

 

Pouk naj  obiskujejo le zdravi  učitelji in vsi deležniki izobraževanju 
(brez znakov akutne okužbe dihal). V času obiskovanja šole morajo vsi 

deležniki izobraževanja in  zaposleni: 
- upoštevati socialno distanco – 1,5m ( do 2m) med sodelavci in med 

dijaki,  
- nositi maske, kjer so obvezne 

- upoštevati, da bodo učenci, v času izvajanja izobraževanja ves čas v 
matični učilnici in  med odmori praviloma ne zapuščajo učilnice; 

- upoštevati, da se malica v učilnici, 
- upoštevati vsa nadaljnja navodila/protokol ali druga navodila 

vodstvenih delavcev, varnostnika ob vstopu, učitelja na hodniku in 
učitelja v učilnici. 

- Učenci različnih oddelkov se v času pouka praviloma ne mešajo med 
seboj, če to ni zaradi organizacije dela potrebno  

- Delovanje šolske knjižnice je urejeno  tako, da se upoštevajo 

higienski ukrepi za preprečevanje širjenja virusa.  
 

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. 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove.pdf
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
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Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: 

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

v-sirjenja.pdf 
 

 

Umivanje rok: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena- 

rok_zdravstveni-delavci.pdf 
 

 

Higiena kašlja: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena- 

kaslja_0.pdf 

 

 

Pravilna namestitev obrazne maske: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 
 

 

Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-

1744/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-splosni-
omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji 

 
2. PRIHOD UČENCEV DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 

 
V času gostovanja na drugih lokacijah, upoštevamo pravila, ki so 

določena na lokaciji., do katere prihajamo z organiziranim 
avtobusnim prevozom. 

 
Splošno 

Spodbuja se peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev. 
Ob uporabi javnega prevoza se upošteva navodila prevoznikov. 

 
Vsi udeleženci izobraževanja  bodo pred prihodom v šolo po e-pošti ali  

preko spletne strani in na prvi razredni  uri obveščeni: 

 o načinu izvajanja pouka v posameznih oddelkih glede na navodila 

MIZŠ; 

 glede splošnih navodil NIJZ ter Protokola šole glede obiskovanja 

pouka v času ogroženosti z okužbo Covid-19; 

 o pravilih ravnanja v šoli v času ukrepov ogroženosti z okužbo 

COVID-19 (glede razkuževanja rok, postopkov pred vstopom v šolo, 

nedruženja oz. vzdrževanja distance pri tem, neposojanja stvari, 

ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju sanitarij, …); 

 o navodilih NIJZ glede preprečevanja okužbe 

(https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-sars-cov-

2019) in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok, higiena 

kašlja, pravilno nameščanje obrazne maske, …), ki so nameščena v 

vse šolske prostore. 

Vsi deležniki  (in njihovi starši oz. skrbniki) se morajo zavedati, da je ob 

ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1744/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1744/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1744/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji
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2 večje. Temu ustrezno morajo zaščititi svoje morebitne starejše ali 

imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu.  
 

Učenci, morajo upoštevati, da: 

 ni dovoljeno zadrževanje v skupinah oz. druženje na 

funkcionalnem zemljišču (šolsko dvorišče, šolsko igrišče, 

šolsko parkirišče, pločnik pred glavnim in stranskim vhodom) 

pred vhodom v šolo;  

 kontakt med udeleženci izobraževanja mora biti  na zadostni 

razdalji ali/in z uporabo obrazne maske;  

 v šolo vstopajo v predpisani razdalji (od 1,5 do 2m) ter 

zaščiteni z obrazno masko; 

 si ob vstopu v šolo razkužijo roke; 

 odidejo v dodeljeno matično učilnico, kjer dosledno 

upoštevajo sedežni red; 

 lahko v času pouka uporabljajo le pisala in papir, ki so ga 

prinesli s seboj; 

 obrazne maske prinesejo s seboj; 

 bodo lahko malicali le v matičnih učilnicah  oz. prostorih, kjer 

imajo pouk  

 ni dovoljeno zadrževanje na hodnikih šole; 

 zapuščanje šole v času odmorov ni dovoljeno;  

 zapuščanje šole v času pouka ni dovoljeno;  

 so odgovorni za red in čistočo v matičnih učilnicah (za 

morebitno poškodovanje opreme ali učilnice nosijo tudi 

materialno odgovornost); 

 za komunikacijo s šolo uporabljajo izključno dodeljeni šolski 

e-naslov. 

V primeru, da udeleženci  kažejo znake obolenja (kašljanje, splošno slabo 

počutje, povišana temperatura), se  jih ob dokazani povišani temperaturi 
namesti v ločen prostor ter obvesti starše, da pridejo po njega. Temperaturo 

se mu izmeri z brez stičnim termometrom. O dogodku se zapiše zapisnik. 
 

 
2. PRIHOD ZAPOSLENIH DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI 

OBJEKT 
 

Zaposleni bodo na pedagoški konferenci obveščeni: 

 o načinu izvajanja pouka v posameznih oddelkih glede na navodila 

MIZŠ; 

 glede splošnih navodil NIJZ ter Protokola šole glede izvajanja pouka 

ter drugih aktivnostih  

 v času ogroženosti z okužbo Covid-19; 

 o matični učilnici, v kateri bodo učenci.  
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 o navodilih za preprečevanje okužbe 

(https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-sars-cov-

2019) in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok, higiena 

kašlja, pravilno nameščanje obrazne maske, …), ki so nameščena v 

vse šolske prostore. 

 

Zaposleni morajo upoštevati, da: 

 zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču 

(šolsko dvorišče, šolsko igrišče, šolsko parkirišče) pred šolo ni 

dovoljeno;  

 si ob vstopu razkužijo roke; 

 v šolo vstopajo v predpisani razdalji (1,5 do 2m) ter zaščiteni z 

obrazno masko; 

Pedagoškim delavcem je dovoljen vstop le skozi glavni vhod in vhod 
iz parkirišča  

 

V primeru, da bomo izobraževanja izvajali  na daljavo vsi zaposleni 
svoje delo opravljajo v šoli. 

 
 

3. IZVAJANJE RODITELJSKIH SESTANKOV IN GOVORILNIH UR 
 

a) Roditeljske sestanke za starše bomo izvedli po video 

konferencah, e mailih, na prostem. Lahko tudi drugače, po 

predhodnem dogovoru z vodstvom. 

b) Govorilne ure se izvajajo v času govorilnih  in skupnih govorilnih ur ob 

strogem upoštevanju navodil NIJZ-a za obiskovalce v zaprtih prostorih 

in Odredbi o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v 

RS. 

4. POTEK DELA V ŠOLI  

a) UČILNICA 

 Učilnice in ostali prostori šole bodo pred prihodom udeležencev 

očiščeni in razkuženi;  

 v času izvajanja pouka naj prostore redno zračijo; 

 vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj 

dotikov kljuke.  

 v vsaki učilnici je ob vhodu: 

 infografika z navodili pravilne uporabe mask ter s splošnimi 

higienskimi ukrepi; 

 koš za odpadke. 

 
 Učenci matične učilnice NE ZAPUŠČAJO. V primeru, da morajo v 

toaletne prostore, morajo upoštevati navodila NIJZ. V primeru, da 
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učenec zapusti šolo pred ali po glavnem odmoru, se tisti dan v šolo 

ne more več vrniti. 
 

Učitelji in predavatelji so  ves čas svoje  učne ure  prisotni  v razredu (nadzor 
nad izvajanjem ukrepov), za časa menjave učiteljev (5 minutni in glavni 

odmor) naj učenci učilnic ne zapuščajo. 
 

 

c ) SANITARIJE  
Vrata v predprostor sanitarij bodo v času pouka odprta na stežaj.   

Vrata v posamezne kabine naj učenci odpirajo s komolcem oz. s pomočjo 
čiste papirnate brisačke. V sanitarijah bo na voljo milo in papirnate 

brisačke.  

 

d)ODHOD UČENCEV DOMOV 
Po končanem pouku  udeleženci zapustijo šolo  posamično ter pri tem stalno 

ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo ter da zadrževanje v 
skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni 

dovoljeno.  
 

5. KOMUNIKACIJA S STARŠI (v času izvajanja pouka po modelu B 

in v času, ko imajo učenci zaradi gradnje šole pouk  na drugih 
lokacijah: ) 

 
Starši v šolski prostor ne vstopajo. Morebitne govorilne ure in pridobivanje 
informacij opravijo po telefonu ali po drugih komunikacijskih kanalih 

(elektronska pošta, videoklici…). 
 

Osebna komunikacija staršev s šolo je možna samo v izjemnih primerih in 
po predhodnem dogovoru z vodstvom šole. 

 
6. PODPORNE DEJAVNOSTI 
 

ZRAČENJE PROSTOROV 
Vsak dan pred pričetkom pouka je potrebno  učilnice temeljito prezračiti  

(vsa okna v učilnici naj bodo odprta na stežaj, če vreme to dovoljuje). 
Okna odpira in zapira samo učitelj oziroma  

 

ČIŠČENJE PROSTOROV 
Pred ponovnim pričetkom pouka bo šola ustrezno očiščena s sredstvi, ki se 

jih sicer uporablja za čiščenje prostorov.  
 

Šolske prostore se bo redno čistilo in razkuževalo. Pri čiščenju prostorov se 
bo upoštevalo priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven 

zdravstvenih ustanov v času ogroženosti z okužbo COVID-19 
 

                                                                                                              
Vodstvo OŠ Nove Fužine 


