Lovrenc na Pohorju, 25. 8. 2021
DODATEK K HIŠNEMU REDU Z DNE 1. 9. 2009; ŠOLSKO LETO 2021/2022, PO PRIPOROČILIH
NIJZ
Osnovno vodilo je, da prihajamo v šolo samo zdravi učenci in zaposleni. Upoštevamo povečano fizično
razdajo, kar zmanjšuje možnost okužbe, pomembna je higiena rok, splošna higiena, higiena kašlja in
kihanja. Pogosto zračimo in smo čim več na prostem. Vodilo je, da se skupine učencev med seboj čim
manj mešajo. Vsa priporočila izvajamo skrbno in pod pogoji, ki jih lahko na naši šoli glede na ureditev
prostorov zagotavljamo.
VIZ DELO
 1. 9. 2021 se začne pouk za vse učence.
 Jutranje varstvo učencev se v vrtcu ne izvaja.
 Jutranje aktivnosti so za vse učence v okviru Rap.
 Obvezni in razširjeni program se izvajata ob maksimalno možnem upoštevanju preventivnih ukrepov.
ZAŠČITA UČENCEV IN ZAPOSLENIH
 Vsi obiskovalci v šoli in vrtcu nosijo maske.
 Učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ko so v matičnemu oddelku, ne nosijo mask.
 Učenci pri pouku športa ne nosijo mask.
 Učenci od 6. razreda dalje nosijo maske ves čas. Če učenec ne nosi maske, ravnamo v skladu s
protokolom.
 V skupnih prostorih se nosijo maske.
 Priporočamo, da imajo učenci svojo masko. Maske za enkratno uporabo, če nimajo svojih, lahko dobijo
pri informatorki.
 Skrbimo za higieno. V učilnicah se učenci posedejo po sedežnem redu, ki ga pripravi razrednik.
VSTOP V ŠOLO IN GIBANJE V ŠOLI
Učenci od 1. do 5. razreda so ves čas trajanja pouka v svoji matični učilnici, določeni na začetku šolskega
leta.
Učenci od 6. do 9. razreda so v matičnih učilnicah. Med poukom se učilnice ne menjavajo. Nekateri
predmeti se izvajajo v specializiranih prostorih.
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V učilnicah je potrebno med posameznimi učenci, če je le mogoče, zagotavljati razdaljo 1,5 – 2,0 metra.
V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi običajne vhode in uporabljajo svoje garderobe.
Garderobne omarice se ne zaklepajo. Če imajo učenci v šoli vrednejše stvari, jih naj v dogovoru z
razrednikom hranijo v matičnem razredu in ne v garderobni omarici.














Vstop v šolo je mogoč od 6.15. Glavni vhod nadzoruje informatorka.
Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.
Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi, ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo
dolžne priskrbeti same, ter ob upoštevanju PCT.
Ob vstopu v šolo si vstopajoči razkužijo roke z razkužilom.
Starši učencev, ki so vključeni v razširjen program popoldne, svoje otroke ob poprej individualno
dogovorjeni uri med staršem in učiteljem počakajo pred šolo, na za to določenih točkah in v varni
medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe.
Starši učencev 1. VIO lahko po 15. uri pridejo po otroke do učilnice, vendar se tam zadržijo najkrajši
možni čas. Ostali starši na učence počakajo pred šolo in pri tem upoštevajo varno razdaljo.
Učenci, ki niso vključeni v popoldanske dejavnosti, po zaključku pouka takoj zapustijo šolo in šolski
prostor.
Učenci se po šoli gibajo v označenih smereh, po desni strani v smeri hoje, in skladno s talnimi, stenskimi
in drugimi označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za
razrede, hodnike in druge prostore šole.
Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so
matični učilnici najbližje.
Vrata v toaletne prostore so vedno na stežaj odprta, razen, če je toaletni prostor zaseden.
Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred začetkom
pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom.
Učilnice se redno zračijo.

VIZ DELO
Šolski zvonec
1. do 3. razred
predura
7.30 – 8.15
1. ura
8.20 – 9.05
malica
9.05 – 9.35
2. ura
9.35 – 10.20
3. ura
4. ura
5. ura
odmor za kosilo
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4. do 9. razred
predura
7.30 – 8.15
1. ura
8.20 – 9.05
2. ura
09.10 – 09.55
malica
09.55 – 10.25
10.25 – 11.10
11.15 – 12.00
12.05 – 12.50
12.50 – 13.05
13.05 – 13.50
13.55 – 14.40

Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.
Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.
Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok.
Ko je možno – po presoji učitelja – naj pouk poteka na prostem, v neposredni okolici šole.
Učenci naj imajo s seboj sledeče dodatne potrebščine: dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo,
plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija
umivalnika, sredstvo za zaščito pred soncem.
Pri športu se garderobe v VŠD uporabljajo, s tem, da se po vsakem odhodu skupine razkužijo in
prezračijo. O tem se vodi evidenca.
Tudi pri pouku na prostem mora učitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 – 2,0 m.
Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci
učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Pri odhodih na
stranišče so učitelji pozorni, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Okna v toaletnih prostorih (če
so) morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.
Med učnimi urami imamo redne »minute za zdravje«. Takrat tudi prezračujemo.









ŠOLSKA MALICA IN KOSILO
Hrana za malico je ustrezno zaščitena. Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici, razen 9.
razreda, ki ima malico v jedilnici.
Hrano pri malici razdeli izključno učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. Malico
pred matične učilnice za učence do 4. razreda pred pričetkom odmora za malico prinese kuhinjsko osebje
ali informatorka. Od 5. razreda dalje prinesejo malico dežurni učenci.
Pred pričetkom malice učitelji obrišejo mize in jih razkužijo. Nato si učenci naredijo pogrinjek iz papirnate
brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v
za to namenjeno posodo za ločevanje odpadkov: papir, plastika, itd. Nato učitelji obrišejo mize in jih
razkužijo. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.
Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo izpred matične učilnice po koncu odmora za malico
odnese kuhinjsko osebje/informatorka ali oseba, zaposlena preko javnih del, oziroma dežurni učenci od
5. razreda dalje.
V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo roke, enako ob odhodu
iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 – 2,0
m. Za to so odgovorni dežurni učitelji, ki ne smejo spustiti v jedilnico učencev, dokler se mesto ne sprosti.
Učenci gredo na kosilo po vnaprej določenem razporedu. Med izmenjavo učencev se bo jedilnica redno
zračila, mize, stoli in pladnji pa razkužili.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Pripravi se poseben urnik, po katerem bodo lahko učenci vstopali v knjižnico. Pri uporabi knjižnice se
upoštevajo priporočila NIJZ.
ČIŠČENJE ŠOLE
 Pri vzdrževanju higiene in zračenju v šoli pomagajo informatorka in čistilke. Šola bo zagotovila, da bodo
šolski prostori temeljito očiščeni pred ponovnim pričetkom pouka.
UKREPANJE V PRIMERU OKUŽBE
 V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v prostor za izolacijo, kjer v prisotnosti informatorke počaka na
starša. Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko.
 V kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19, so starši takoj dolžni obvestiti ravnatelja oz.
razrednika (telefonsko, elektronska pošta).
 Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu
ravnamo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojnoizobraževalnih zavodov, ter opredelimo tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca ter druge
ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Priporočila se bodo spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji o širjenju okužbe s SARSCoV-2 in o bolezni COVID-19.
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