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DOPOLNITEV PRAVIL HIŠNEGA REDA V ČASU PANDEMIJE 

COVID-19, šola Zavrč 

Upoštevati je potrebno Higienska priporočila za izvajanje pouka v OŠ Cirkulane-

Zavrč v času epidemije COVID-19 ter priporočila, ki jih je izdal NIJZ. 

Zaposleni v šoli so bili s pravili seznanjeni preko mailov in na pedagoški 

konferenci, 28.8.2020. 

 

1. V šolo bomo sprejemali samo zdrave otroke. V šolo morajo priti zdravi 

zaposleni. 

2. V največji možni meri se upoštevajo splošna pravila ob epidemiji 

koronavirusa (higiena kašljanja in kihanja, higiena umivanja rok, vzdrževanje 

razdalje od 1,5 do 2 m, pravila nošenja maske,….).  

3. Oddelki se oblikujejo po predpisanih normativih.  

Učenci od 1.  do 9. razreda bodo imeli pouk v matičnih učilnicah. 

 

4. Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod in uporabljajo garderobe. 

 

5. Učenci od 1. do 5. razreda uporabljajo sanitarije ob matičnih učilnicah, učenci 

od 6. do 9. razreda pa ob učilnicah v katerih se izvaja pouk, v času izvajanja 

pouka šport v telovadnici pa  v uporabljajo sanitarije ob vhodu v telovadnico. 

 

6. Učenci od 1. do 9. razreda malicajo v matičnih učilnicah, kosilo pa imajo v 

jedilnici šole.  

 

7. Učenci pridejo v šolo na trajnostni način, se pripeljejo v šolo s kombiji ali pa 

jih pripeljejo starši. 

 

8. Učenci 1. razreda,  ki so vključeni  v JUV  se zjutraj zbirajo v  matični učilnici. 

Učenci, ki se vključujejo v varstvo vozačev pa v jedilnici šole, kjer jih pričakajo 

dežurni učitelji. 
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9.  Učitelji, ki jih poučujejo 1. šolsko uro, jih čakajo v učilnicah.  

 

10. Uporaba zaščitne maske do vključno 6. razreda OŠ 

Za učence nižjih razredov, do vključno 6. razreda osnovne šole, uporaba zaščitnih 
mask pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna. 

Za učitelje, do vključno 6. razreda osnovne šole, ki pri izvajanju vzgojno-
izobraževalne dejavnosti, lahko vzdržujejo medsebojno razdaljo vsaj (2) metra, 
uporaba zaščitnih mask ni obvezna. 

Uporaba zaščitne maske od vključno 7. razreda naprej 

Za učence od 7. razreda naprej, je uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-
izobraževalne dejavnosti obvezna, kadar ni mogoče zagotoviti medsebojne 
razdalje vsaj (1,5) metra. 

Za učitelje, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno dejavnost od vključno 7. razreda 
osnovne šole naprej, je uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-
izobraževalne dejavnosti obvezna. 

Za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo, nošenje zaščitne maske ni 
obvezno. 

V celotnem šolskem prostoru je pri gibanju in zadrževanju uporaba zaščitne 

maske za vse osebe obvezna, upoštevaje določenih izjeme pri izvajanju 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so zapisane v 5. in 6. členu, ter prvem 

odstavku 7. člena tega protokola. 

 

11. Učenci od 1. do 9. r  so ves čas izobraževanja v matičnih učilnicah, 

priporočljivo pa je čim več izvajanja pouka na prostem, kjer se prav tako 

upoštevajo pravila ob epidemiji.  

 

12.Učilnice se čim pogosteje zračijo, najmanj pa po vsaki učni uri.  
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13 .Zaposleni izvajajo predpisane higienske ukrepe (umivanje, razkuževanje, 

higiena kašlja, kihanja).  

 

14.Čistilke čistijo šolo po priporočilih NIJZ. V kuhinji se izvaja delo po 

priporočilih NIJZ.  

 

15.V primeru suma na okužbo covid-19 v šoli zaposleni ravnajo po protokolu, ki 

je bil sprejet marca 2020, ob izbruhu pandemije. Obolelega, ki kaže znake 

okužbe, osamimo do prihoda staršev in sicer v šoli v Zavrču v šolski knjižnici. 

 
Ravnateljica 

Suzana Petek 
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