
 

 
 

Šmarje pri Jelšah, 1. 6. 2020 
 
Spoštovani starši/skrbniki! 
  
S 14-dnevnim  zamikom se vzpostavlja v ponedeljek, 1. junija 2020, redni proces vzgoje in 
izobraževanja za učence  4. in 5. razreda ter v sredo, 3. 6. 2020, še za 6., 7. in 8. razrede.   
 
Vzgojno-izobraževalno delo bo tako potekalo že od ponedeljka  v normativno določenih 
oddelkih kot pred razglasitvijo pandemije.  Še vedno pa bo potrebno poskrbeti, da se izvajajo 
v šoli splošni higienski ukrepi, pripravljeni  po priporočilih NIJZ, da  bo vaš otrok lahko 
nadaljeval  in tudi zaključil učni proces v okolju pod pogoji dela, ki bodo omogočili čim manjšo 
stopnjo tveganja okužbe s COVID-19. NIJZ opozarja, da bo v tej fazi  odprtja šol tveganje za 
širjenje COVID-19 višje kot v prejšnji fazi, saj je virus  še vedno med nami. 
 
Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci, ki nimajo znakov akutne okužbe dihal (zdravstvene 
omejitve so podane v PRILOGI 1). Ob ponovnem vstopu v šolo učenci prinesejo podpisano 
izjavo staršev Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev 
širjenja COVID-19  ( PRILOGA 2). 
 
Pouk se bo izvajal ves čas v dodeljenih matičnih učilnicah za posamezen oddelek oz. razred, 
prehajanja iz učilnice  v učilnico ne bo. Izvajal se bo obvezni program po že prej USTALJENEM 
URNIKU, izjema so interesne dejavnosti,  izbirni predmeti (7., 8. razred) in neobvezni izbirni 
predmeti (4., 5., 6. razred), saj se ne bodo izvajali. Situaciji  primerno se bo prilagodila tudi 
organizacija šolske prehrane  in dejavnosti v okviru razširjenega programa (OPB)  tako, da bo 
stikov med učenci iz različnih oddelkov čim manj. Zaščitna oprema se še naprej uporablja v 
skladu s priporočili NIJZ (tudi na šolskih prevozih). 
 
Prilagojeni organizacijski ukrepi (predstavljeni v nadaljevanju) težijo k temu, da bo čim manj 
stikov med učenci. Da zagotovimo večjo varnost otrok, svetujemo, da učenci prihajajo v šolo 
tik pred pričetkom pouka in po pouku čim prej zapustijo prostore šole.  
 
Pri uvajanju zahtevam prilagojenih pravil vas prosimo za strpnost in razumevanje. Obenem pa  
prosimo za povratno informacijo razrednikom v primeru, da pri svojem otroku opazite 
morebitne zaznane zdravstvene težave po prvih dneh (po prvem tednu), preživetih v šoli.  
 
V nadaljevanju  sledijo napotki za obiskovanje pouka in priporočila ravnanj  ob prihodu v šolo  
za vse učence, ki se prihodnji teden vračajo. 
V upanju na uspešen zaključek šolskega leta vam želim vse dobro.  

                                                                                                                                                                      
Mitja Šket, ravnatelj  



POVRATEK V ŠOLO – NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI OD 1. JUNIJA 2020 
 
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI   
 
Vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske:  zaposleni ves čas, devetošolci pa izven 
matične učilnice. Za učence se svetuje uporaba mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite).  Učenec pride z masko že od doma.  

V dodeljenih matičnih učilnicah zaščitnih mask ne nosijo; le-te pa si morajo nadeti, ko učilnico zapustijo 
(med gibanjem po ostalih prostorih šolske stavbe, ob odhodu na stranišče; pri kosilu za mizo ne). Na 
zunanjih površinah maska ni potrebna, a ob upoštevanju priporočene varnostne medosebne razdalje 
(15 do 2 m); za vozače pa je obvezna po priporočilih NIJZ – PRILOGA 3 ).  
 
Učence so seznanjeni, da si je potrebno pred  uporabo maske ter po njeni odstranitvi temeljito umiti 
ali razkužiti roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne 
dotikajo. 

Razkužila so nameščena na več dostopnih mestih šole, pri vhodih v garderobe,  v vsaki učilnici, kjer se 
bo izvajal pouk, na straniščih. Prav tako so na več vidnih mestih in v učilnicah, kjer se bo izvajal pouk, 
izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi. 

V času prihodov v šolo je pri vhodih in na hodnikih odrasla oseba (učitelj, tehnično osebje ...), ki skrbi, 
da se ukrepi izvajajo. Enako je tudi v času odmorov. 

Sicer pa je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo (po potrebi z razkužilom za 
roke), zlasti po vsakem prijemanju kljuk, ograje na stopnišču ali po dotikanju drugih površin. 

Ne dotikamo se obraza (oči, nosu, ust) z nečistimi/neumitimi rokami. Upoštevamo pravilno higieno 
kašlja (napotki NIJZ).  

Upoštevajmo zadostno medosebno varnostno razdaljo (vsaj 1,5 do 2 m). 

Odsvetujemo zbiranje v skupinah na celotnem območju šole (razen v matični učilnici). 

 
UČNE SKUPINE – ODDELKI  
Po priporočilih NIJZ in MIZŠ so skupine oblikovane tako, kot je bilo pred razglasitvijo pandemije 
– vsi učenci posameznega oddelka  so  skupaj ves dan in se ne mešajo z ostalimi razredi oz. 
skupinami.  
 
DODELJENA (stalna) UČILNICA 
Učenci  2. in 3. triade  bodo imeli organiziran predmetni pouk ves čas v dodeljeni  matični 
učilnici (učilnic ne menjajo, k njim prihajajo predmetni učitelji skladno z urnikom pouka in 
organizacijo dela). V učilnici imajo dodeljeno stalno  mizo in stol. Učenci sedijo na razdalji tako, 
da niso obrnjeni drug proti drugemu.  
 
PRIHOD V ŠOLO 
Na šolskih tleh pred vhodi so talne označbe (pike in puščice), ki učence in starše/skrbnike 
opozarjajo na vzdrževanje želene 1,5 do 2-metrske razdalje na poti v šolsko stavbo, v katero 
vstopajo posamično (na ustrezni varnostni razdalji  in ob uporabi  zaščitne maske – starejši od 
12 let), da  se ne drenjajo in tako posledično izognejo stikom z drugo osebo.  V koloni strpno 
počakajo, da pridejo na vrsto za vstop v stavbo.  



Starši/skrbniki  v objekt šole ne vstopajo (če je nujno, se vnaprej dogovorijo; v stavbo vstopijo 
z zaščitno masko ter si razkužijo roke ob vstopu in odhodu iz stavbe; priporoča se komunikacija 
z razredniki in ostalimi zaposlenimi po telefonu/e-pošti/e-asistentu). 
 
VOZNI RED ŠOLSKEGA PREVOZA: za učence vozače velja od ponedeljka, 1. 6. 2020, ponovno 
že ustaljeni vozni red (kot je bil od 1. septembra 2019), in sicer se v šolo pripeljejo/odpeljejo 
po sledečem časovnem razporedu: 
 

a) učenci 5., 6., 7. razredov se pripeljejo zjutraj s I. dovozom in ravno tako odpeljejo 
domov s I. odvozom; 

b) učenci 8. in 9. razredov se pripeljejo v šolo z II. dovozom in ravno tako odpeljejo domov 
z II. odvozom. 

c) Učenci I. triade in 4. razredov se pripeljejo v šolo z II. dovozom in odpeljejo domov s 
 I. odvozom. 

 

VSTOP V ŠOLO 

Učenci v šolski objekt vstopajo  pri zanje določenih vhodih posamično, pri tem naj ohranjajo 

od 1,5 do 2-metrsko medosebno razdaljo, nosijo zaščitne maske (starejši od 12 let)  in 

upoštevajo označbe na tleh, ki jim kažejo ustrezno smer hoje.   

Dežurna oseba pri vhodu  jih napoti  naravnost k dodeljenim učilnicam, kjer jih od 7.30 (5., 6., 

7. razredi)  oz. 7.45 (4. razredi + 8. razredi) že čaka učitelj, ki je z njimi po ustaljenem urniku  1. 

šolsko uro.      

 

Učenci 5., 6. in 7. razredov imajo urnik prilagojen tako, da se 5. šolska ura izvaja 0. uro, potem 

pa nadaljuje pouk  po urniku s 1., 2., 3. in 4. uro. Torej,  petošolci pričnejo s  poukom ob 7.30 

(zato se vozači pripeljejo s 1. dovozom). Posledično  končajo s poukom  uro prej, kot je bilo 

običajno, po 12. uri gredo ali domov ali na kosilo (in v OPB) in potem domov peš oziroma s I. 

odvozom, s starši ... 

 
VHOD ZA 4. razrede: pri nižji stopnji levo (kot je bilo običajno) 
VHOD ZA 5. razrede: pri garderobi višje stopnje (kot je bilo običajno) 
Vhod za 6., 7., 8. razrede: učenci vstopajo v stavbo pri zanje že ustaljenem vhodu  pri  garderobi 
višje stopnje.  
 
Vstop v šolo je mogoč od 7.20 (za učence  5., 6., 7. razredov) oziroma od 8.15 (za vse ostale 
učence),  nato se vrata šole ob 8.20 zaprejo in se ponovno odprejo ob 12.00.   
 
Garderob in garderobnih omaric v času izvajanja ukrepov učenci ne uporabljajo!  
To pomeni, da se učenci ne preobuvajo v copate, vrhnja oblačila pa  odložijo na stol v svoji 
dodeljeni učilnici.  
V primeru, da imajo učenci v svojih  garderobnih omaricah še kakšne svoje stvari (oblačila, 
športno opremo, učbenike ...), o tem obvestijo hišnika zjutraj ob vstopu. Ta jim bo njihove 
stvari vzel iz garderobne omarice in izročil.  
 
 



IZVAJANJE POUKA 
Učenci  5. 6., 7. razredov pričnejo pouk  0. uro ob 7.30. V matičnih učilnicah jih ob 7.20 že 
sprejmejo učitelji, ki jih poučujejo peto šolsko uro po urniku. 8. razredi začnejo pouk ob 8.20. 
Le-ta poteka v primerno velikih učilnicah.  
Ob vstopu v učilnico si učenci snamejo zaščitne maske (starejši od 12 let)  in  razkužijo roke. 
Učitelj se z učenci dogovori o mestu, kjer bodo  odložili svojo garderobo.  Učitelj učence 
opozori na pomen doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za zmanjšanje morebitne 
možnosti okužbe s COVID-19.  
Učitelji se z  učenci tudi dogovori o načinu odhajanja na stranišče, da ne bi tam nastajala gneča. 
Vsak razred oz. oddelek pa  je natanko obveščen, katere sanitarije uporablja.  Sicer pa se 
učencem   odsvetuje prehajanje med skupinami in učilnicami. Med gibanjem izven matične 
učilnice učenci (starejši od 12 let)  nosijo zaščitne maske. Med odmori so v učilnicah. 
Del pouka se lahko izvaja tudi  na prostem (zbirne točke so natančno določene) ali v učilnici na 
prostem (učenec naj ima s sabo kapico, ki bo poskrbela za ustrezno zaščito pred soncem). Pri 
premiku iz učilnice do prostora zunaj je potrebno vzdrževati medosebno razdaljo 1,5 do 2 
metra. 
 
ŠOLSKE POTREBŠČINE IN IZVAJANJE POUKA 
V šolo učenci prinesejo šolsko torbo s šolskimi potrebščinami, ki jih bodo pustili v šoli. Učitelji  
učence pravočasno obvestijo, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo tekom prvega 
tedna po vrnitvi. 
V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo in (po potrebi) dodatna oblačila 
v primeru, da bi jih zeblo, ker se bodo učilnice pogosteje prezračevale pa tudi del pouka se bo 
izvajal zunaj na točno določenih zbirnih točkah. 
Svetujemo, da si učenci med seboj ne izmenjujejo oz. ne izposojajo šolskih potrebščin in 
pripomočkov.  
 

ŠOLSKA PREHRANA 
 
MALICO bodo imeli učenci  v svojem dodeljenem razredu po vnaprej določenem protokolu 
(skrbno umivanje rok z vodo in milom ter razkuževanje miz pred in po jedi, učenec si pripravi 
pogrinjek).  
 
Na KOSILO  učenci ne gredo sami, ampak  z učiteljem, ki je izvajal pouk zadnjo šolsko uro. Pred 
tem si nadenejo zaščitne maske (starejši od 12 let), umijejo in razkužijo roke, hrano pa 
prevzamejo pri izdajnem pultu (kot je bilo običajno). Za mizo pred jedjo masko snamejo, po 
jedi in odhodu iz jedilnice si jo ponovno nadanejo.  
 
Šolska kuhinja vas obvešča, da bo za učence pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole, pri 
tem pa upoštevala priporočila NIJZ, kot je nasvet, da ima otrok s sabo plastenko vode. 
Spremenjena pa so pravila  pri deljenju hrane in prehranjevanju, o čemer bodo učenci 
obveščeni s strani učiteljev.  Vsa ostala navodila šolske kuhinje najdete objavljena na spletni 
strani šole, tudi telefonsko številko kuhinje za morebitne informacije (03) 81 71 506 / e-pošta: 
vinko.cokl@os-smarje.si . 
 
Učenci so  s ponedeljkom, 3. 6. 2020,  prijavljeni tudi na kosilo, če ste starši tako navedli ob 
pričetku šolskega leta. Spremembe, prosim,  sporočite v šolsko kuhinjo Vinku Čoklu.  

mailto:vinko.cokl@os-smarje.si


VRAČANJE KNJIG IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE:  
V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta. Izposoja ni možna.  
Če pa ima  učenec knjige, ki jih mora vrniti, jih pusti v dodeljeni učilnici (v zabojčku za knjige) 
najkasneje do 12. 6. 2020. 
Vsa podrobnejša navodila knjižničark imate na tej povezavi: Navodila za vračanje knjig . 
 
ODHOD DOMOV 
Po končanem pouku učitelji poskrbijo, da  učenci (ki gredo po pouku takoj  domov)  na 
predpisani razdalji varno zapustijo šolsko poslopje. Iz šole izstopajo posamično pri za njih 
določenem vhodu/izhodu  in pri tem ohranjajo priporočeno varnostno razdaljo 1,5 do 2 metra 
in nosijo zaščitne maske. Tudi v tem času je pri vsakem vhodu ter na hodniku prisotna odrasla 
dežurna oseba, ki skrbi, da učenci spoštujejo ukrepe.  
 
Po pouku gredo učenci od 4. do 8. razreda: 

a)  takoj domov (če nimajo kosila in niso vozači), 
b)  na kosilo  z učitelji zadnje šolske ure, potem pa domov z organiziranim šolskim 

prevozom  oziroma peš, s starši ... 
c) vozači brez kosila počakajo po zadnji šolski uri  v matičnih učilnicah z dežurnim 

učiteljem do prihoda avtobusov, ki jih potem razvozijo na matične postaje po 
določenem voznem redu, o katerem so starši in učenci obveščeni pred ponovnim 
prihodom v šolo (PRILOGA 4). 
 
Na šolskem dvorišči se učenci po pouku ne zadržujejo dlje, kot je potrebno! 

 

 
UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19 
 

V kolikor zboli UČENEC z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s 
postopkovnikom šole obvesti starše/skrbnike. Učitelj učenca napoti v izolacijo – to je v sobo  
za goste (na centralni šoli soba pri šolski zobni ambulanti), kjer v prisotnosti dežurne osebe 
(ta nosi zaščitno masko, pazi na ustrezno medosebno varnostno razdaljo in umivanje rok) 
počaka na starša, ki ga prevzame po predhodnem klicu, ki ga opravi tajnica. Če je možno, tak 
učenec ta čas nosi zaščitno masko. Uporablja pa tudi samo določene sanitarije (zraven sobe 
za goste), ki jih v tem času nihče drug ne uporablja. 
 
Na podružnici bolni učenec počaka na starše  z dežurnim učiteljem v  predprostoru pri vhodu 
v šolo. 
 
Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka. V primeru, da zdravnik 
napoti otroka na testiranje in je izvid negativen, dobi učenec navodila za zdravljenje od 
izbranega zdravnika in preiskava na COVID-19 je zaključena. 
 
Če je pri učencu potrjena okužba COVID-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oz. ga 
o tem obvesti izbrani zdravnik učenca. V primeru pozitivnega izvida začne voditi 
epidemiološko preiskavo, v kateri sodelujejo NIJZ, vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in 
drugi. Tako se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim učencem v 

http://os-smarje.splet.arnes.si/2020/05/15/vracanje-izposojenega-gradiva/


času kužnosti doma, na poti v šolo, v šoli … O epidemioloških ukrepih v osnovni šoli se vodstvo 
šole posvetuje z območno enoto NIJZ. O primerih COVID-19 je praviloma obveščeno zdravstvo.  
 
Sicer pa se prostore osnovne šole, kjer se je gibal oboleli učenec s COVID-19, temeljito očisti, 
izvede dezinfekcijo in temeljito prezrači.  
 
Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), 
v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s COVID-19.  
 
 

Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le-ta sproži 
epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne 
kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za 
zdravje, ki izda odločbe o karanteni.  
Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski 
dobi spremljajo svoje zdravstveno stanje. 
 
 

 

 

 

PRILOGA 1: Zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju 

PRILOGA 2: Izjava staršev pred (ponovnim)  vstopom otroka  v šolo 

PRILOGA 3: Prevozi šolarjev PRIPOROČILA NIJZ 

PRILOGA 4: VOZNI RED ŠOLSKEGA PREVOZA 


