
                   Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni 
II. osnovna šola Celje 

 

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ 
 
Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 upoštevamo smernice NIJZ-ja.  

 

Do preklica velja: 

1. Pouk za učence 1.-3. razreda poteka po modelu C. 
2. Jutranje varstvo bo organizirano za učence 1. razredov, podaljšano bivanje pa tudi za učence  2. 

in 3. razredov. 
3. Pouk na daljavo poteka za učence  4.-9. razreda. 
4. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe.  
5. Zaposleni, ki opravljajo delo na šoli, se vsak ponedeljek udeležijo testiranja (na podlagi odredbe 

o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-

2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja). Brez potrjenega negativnega izvida 

na Covid-19 zaposleni ne smejo vstopiti v šolo. Po opravljenem testiranju morajo zaposleni v 

tajništvu šole pokazati potrdilo o negativnem testu.  

6. Učenci prihajajo v šolo ob točno določeni uri in na razrednika počakajo na določenem mestu 

pred ali za šolo. 

7. Uporaba zaščitnih mask je v šoli obvezna za vse delavce šole ves čas, za učence pa, ko se nahajajo 

izven matične učilnice. 

8. Ob vstopu v šolo je potrebno razkužiti roke, ob  vstopu v učilnico pa si jih temeljito umiti. 
9. Učenci se preobujejo na predhodno dogovorjenem mestu. 
10. Šola je zaklenjena. Zunanji obiskovalci se javijo pri informatorju ali prej pokličejo v tajništvo šole. 

Informator vodi evidenco obiskovalcev (ime, naslov in telefonsko številko). 
11. Strokovni delavci vodijo seznam (e-asistent) prisotnih učencev pri obveznem in razširjenem 

programu. Seznam  manjkajočih učencev se dnevno vodi v tajništvu šole.  
12. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma pri 

učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v 
poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se 
prostor razkuži. 

13. Ravnatelj šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010  in 
Oddelke za družbene dejavnosti, Mestna občina Celje in ravna v skladu s priporočili in navodili 
Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana tel. 01/58 63 900. 

14. Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih 
družinskih članih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno 
bolezen javi na MIZŠ. 

15. Za zaščito pred okužbo je potrebno:  

 redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,  

 upoštevanje higiene kašlja in kihanja, 

 zračenje večkrat dnevno (vsakih 20 minut), 

 vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo, 

 učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah,  

 uporaba sanitarij je za učence 1. in 2. razredov priporočena med poukom, za učence 3. 
pa med odmorom. 

16. Učitelji  otroke opozarjajo na varnostno razdaljo.  



17. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah, telovadnici ali na prostem.  
18. Pouk športa poteka v telovadnici brez mešanja učencev iz različnih oddelkov. Površine in športne 

pripomočke, ki se jih učenci pogosto dotikajo, je potrebno za vsako skupino razkužiti. Vsi oddelki 
se preoblačijo v razredu. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj.  

19. Podaljšano bivanje in jutranje varstvo se izvajata v svojih skupinah, kjer skušamo ohranjati 
socialno distanco. Zagotovljena sta stalen prostor in učitelj. 

20. Šola za učence, ki se izobražujejo v prostorih šole, zagotovi šolsko prehrano in še naprej 
organizira in zagotavlja topli obrok za vse učence od 4. do vključno 9. razreda, ki so bili na obrok 
prijavljeni že v preteklih treh mesecih v času šolanja na daljavo. Pri tem upošteva higienska 
priporočila NIJZ. Topel obrok se za njih izdaja pri vhodu v kuhinjo s parkirišča šole. 

21. Malica se organizira v matični učilnici.  
22. Kosilo poteka v jedilnici šole za učence 2. a in 3. a razreda po določenem razporedu in pod 

nadzorom učiteljev OPB. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda na pripravljenih prostorih. 
Mize v jedilnici se za vsako skupino razkužijo. Učenci 2. b in 3. b razreda si sami prinesejo kosilo 
v razred. Učencem 1. razredov se kosilo razdeli v razredu. 

23. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne 
izposojajo.  

24. Ekskurzije in šole v naravi se do nadaljnjega ne izvajajo. Prav tako se ne izvajajo interesne 

dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Izvajajo se lahko interesne dejavnosti znotraj 

posameznega oddelka, če so izvajalci učitelji naše šole. 

25. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli ali v naravi.  

26. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč za učence do 3. razreda se izvaja ob 

upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci 

istega razreda).  

27. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo po telefonu ali preko videokonference.  
28. Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo po telefonu ali preko videokonference.  
29. Šola sproti obvešča starše o drugih aktualnih informacijah.  

 
 

Delovanje šolske knjižnice za učence prvega triletja 

• Od 25. 1. 2021 do začetka zimskih počitnic bodo delovale »oddelčne  knjižnice«.  

• Vsak oddelek iz šolske knjižnice prejme leposlovno in poučno gradivo v škatli. 

• Učiteljice prejmejo navodila za ravnanje s knjižničnim gradivom, in sicer po dveh modelih:  

a) uporaba v šoli in  

b) izposoja na dom s pomočjo oddelčnega seznama otrok. O izbiri modela odločijo učiteljice.  

• Knjige, ki jih imajo učenci doma iz obdobja pred šolanjem na daljavo, naj učenci vrnejo do 

  zimskih počitnic v za to pripravljene škatle na dveh mestih v šoli.  

• Učiteljice gradivo kot doslej naročajo po elektronski pošti. 

• Zaposleni v šolsko knjižnico vstopajo posamično in po vnaprejšnjem dogovoru. Ob vstopu je 

  obvezno razkuževanje rok in nošnja zaščitne maske.  

• Podrobnejša navodila skupaj s seznamom otrok prejmejo učiteljice na elektronski naslov.  

 

 

 

 

 



 

UKREPI  

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.)  Starši, zaposleni, učenci 

Samo zdrave osebe  + 

Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih + 

Umivanje/razkuževanje rok  + 

Higiena kihanja in kašlja  + 

Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami  + 

Zadostna medosebna razdalja vsaj od 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri 
gibanju večja 

+ 
težko 

Uporaba mask (zaposleni, učenci) + 

Čiščenje in razkuževanje površin  + 

Zračenje prostorov  + 

Mešanje skupin (šport, IP, učne skupine) dezinfekcija 

Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: učilnice, uporaba jedilnica) URNIK, dezinfekcija 

Določene poti gibanja (koridor)  PROMET 

Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)  + 

Odsvetovanje prireditev e-prireditve 

Ekskurzije in šole v naravi  preverjene destinacije 

Poseben režim pri predmetu šport (garderobe) dezinfekcija 

Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču  + 

Spodbujanje pouka na prostem + 

Poseben režim v jedilnici  dezinfekcija 

Vodenje evidence prisotnosti tudi za zunanje obiskovalce  tajništvo 

Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega kabina dežurnega 

 

 
 


