
Dodatek k hišnemu redu 

 

Zaradi ogroženosti z okužbo Covid-19 je v skladu s Higienskimi priporočili NIJZ Hišni red 

glede dela na šoli in izvajanja pouka za šolsko leto 2020/21 dopolnjen oziroma prilagojen.  

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 učencev in zaposlenih čisti in razkuženi. Na hodnikih so talne oznake za 

smer gibanja, ki jih morajo vsi dosledno upoštevati. 

V šolo lahko v času izvajanja ukrepov vstopajo le učenci in zaposleni, vsi ostali pa le ob 

predhodni najavi, z uporabo obrazne maske ter v skladu z navodili šole. Obvezno je 

evidentiranje vseh obiskovalcev šole (ime in priimek, kontaktni podatki ter čas zadrževanja v 

šoli). 

Pouk obiskujejo le zdravi učenci in zaposleni. Učenci in zaposleni morajo dosledno upoštevati 

naslednje ukrepe:  

 vzdrževanje socialne distance (vsaj 1, 5 m), 

 učitelji morajo poskrbeti, da učenci ne zapuščajo matičnih učilnic (razen, ko imajo pouk 

v specializiranih učilnicah oziroma ob odhodu na stranišče), 

 učenci različnih skupin se med seboj ne mešajo, razen v času izvajanja izbirnih 

predmetov, interesnih dejavnosti in drugih dejavnosti, kjer je vključevanje učencev iz 

različnih skupin neizogibno, 

 delovanje šolske knjižnice je urejeno tako, da se upoštevajo higienski ukrepi za 

preprečevanje širjenja virusa. 

I. Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola 

Na matični šoli učenci od 1. do 5. razreda v šolo vstopajo pri vhodu B, učenci 4. in 5. razreda 

gredo do svoje matične učilnice po najkrajši poti da se izognejo srečevanju z drugimi skupinami 

v avli. Učenci od 6. do 9. razreda v šolo vstopajo pri vhodu A. Na podružnici vsi učenci v šolo 

vstopajo pri zadnjem vhodu,  razen 5. razreda, ki vstopa pri sprednjem vhodu. Vrata učilnice so 

odprta, dokler niso v učilnici vsi učenci. Učenci prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom 



pouka (pred tem jim vstop v šolo ne bo dovoljen).  Ob vstopu v šolo je za vse učence 

priporočeno nošenje obrazne maske. Glede priporočil nošenja mask pri pouku in drugih 

aktivnosti bomo sledili navodilom NIJZ in MIZŠ.  

 Starši, ki spremljajo otroke, v šolo ne vstopajo, 

 ob uporabi šolskih avtobusov je potrebno upoštevati navodila prevoznikov, 

 vsi učenci imajo malico v matičnih učilnicah, 

 v času malice je z učenci učitelj, ki je učence učil uro pred malico. Pred delitvijo malice 

učitelj s pršilko z razkužilom poškropi vsako mizo, učenci pa jo pobrišejo s papirnato 

brisačko. Malico učencem razdeli učitelj, po dogovoru mu pomaga dežurni učenec, ki 

si pred tem umije in razkuži roke, 

 po malici učitelj ostanke malice odloži pred učilnico, 

 v času kosila imajo nadzor v jedilnici učitelji, ki učence pospremijo na kosilo in dežurni 

učitelji, 

 učenci ne zapuščajo matične učilnice, razen ko imajo pouk v specializiranih učilnicah. 

Specializirane učilnice se razkužujejo po vsaki uri, ko je specializirana učilnica v 

uporabi.  

 učilnice se prezračijo pred začetkom vsake ure, 

 učenci na stranišče odhajajo posamezno z dovoljenjem učitelja.  

II. Hranjenje garderobe 

V času izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa garderobne omarice za učence niso na 

voljo. Na matični šoli učenci 1. triade obutev odlagajo v garderobno omaro pred matično 

učilnico, učenci 2. in 3. triade pa obutev odložijo na hodniku pred matično učilnico. Na 

podružnični šoli vsi učenci, razen učencev 5. razreda, obutev odložijo v garderobi, učenci 5. 

razreda pa obutev odložijo pred matično učilnico. Vrhnja oblačila imajo učenci pri sebi v 

učilnicah.  

 Vsi učenci šole v šolski avli obvezno preobujejo v copate, obutev pa odložijo na 

hodniku pred matično učilnico, 



 učenci prihajajo v šolo primerno oblečeni za ure športne vzgoje. V primeru slabega 

vremena učenci uporabljajo garderobe (vsako drugo uro določene garderobe), ki se po 

vsaki skupini učencev razkužijo.  

III. Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev 

Dežurstvo učencev  

 Dežurstvo učencev v avli se ne izvaja.  

IV. Varovanje in nadzor vstopa v šolo 

- V šolo vstopajo samo zdravi učenci in drugi strokovni delavci. O vstopu zunanjih 

obiskovalcev šola vodi evidenco.  

- Vrata šole so v času pouka zaklenjena.   

VI. Razno 

Pravila šolskega reda veljajo na vsem šolskem prostoru (zgradba, dvorišče, igrišče) v obdobju 

izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa in se lahko po potrebi tudi prilagodijo.  
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