
 
        

 

 

NAČRT IZVAJANJA VIZ DELA V ŠOLSKEM LETU 2021/22 V ČASU COVID-19 s protokoli in s posodobitvami, 
 avgust 2021, november 2021 

1. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Redno in temeljito umivanje rok z 
milom in vodo. V primeru, da voda 
in milo nista dostopna, si roke 
razkužimo z namenskim 
razkužilom za roke. 
Učitelji v učilnicah IKT pred 
uporabo pobrišejo z razkuževalnim 
robcem ali razkužilom in papirjem. 

Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem 
prijemanju kljuk, ograje na stopnišču ali drugih površin. 

mila 
razkužila za roke 
papirnate brisačke za 
enkratno uporabo 
robci za razkuževanje 

za nabavo materiala 
hišnik in tajnica VIZ, 
ravnateljica, 
za izvajanje vsak 
posameznik oziroma 
večkratna opozorila 
učiteljev učencem 

Upoštevanje zadostne 
medsebojne razdalje, vsaj 1,5 do 2 
metra v vseh skupnih prostorih 
(različne skupine).  
V učilnici, le so različne skupine 
(oddelki)-mešane skupine. 

Držimo se talnih označb in dogovorjenih koridorjev gibanja 
(vedno desno po stopnišču). 
Izogibamo se srečevanj skupin učencev različnih oddelkov 
po šoli. 
Didaktični pripomočki in igrače (pouk, odmori, PB) naj 
bodo takšni, da učence spodbujajo k individualni uporabi. 
Pri skupni se po uporabi razkužijo. 

talne označbe, druge 
označbe  
 
 
Izbrani didaktični 
pripomočki 

ravnateljica, pomočnik 
ravnateljice za izvedbo 
označb,  
 
vsi zaposleni,  ki 
takšno dejavnost 
izvajajo  

Upoštevanje pravilne higiene 
kašlja, kihanja, odpiranje vrat s 
komolci 

Izobešena obvestila po šoli in v učilnicah.  
Učitelji posebej 1. šolski dan (in kasneje) spomnijo učence 
na pravilnost higienskih ravnanj 

Natisnjena navodila 
(kašljanje, umivanje rok, 
namestitev maske …) 

ravnateljica, pomočnik 
ravnateljice in učitelji 

V šolo vstopajo le osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje PCT (osebe 
starejše od 15 let)  

Obvestilo na vrata, ki vsebuje tudi izjeme v skladu z 
uredbo. Starši 1. VIO (na kratko) lahko vstopajo (odlok do 
29. 8. 2021) 

  

ZRAČENJE PROSTOROV 
 

Načrt prezračevanja je v prilogi   



 
        

 

V šolski objekt vstopajo samo 
ZDRAVI učenci in zaposleni. 

Vstop drugim osebam (obiskovalci) bo mogoč samo po 
predhodni najavi, govorilne ure, roditeljski sestanki… še 
vedno potekajo na daljavo, izjemoma v šoli (zagotovitev 
pogojev). Šola ima evidenco prisotnih, ki ne želijo 
uporabljati zaščitnih mask. 

1Evidenca obiskovalcev 
2 Evidenca odklonitev 
uporabe zaščitnih mask 

ravnateljica, dežurni 
učitelji, učitelji, tajnica 
VIZ 

DRUGI, stari nad 12. let, ki 
vstopajo v šolske prostore, morajo 
izpolnjevati pogoj PCT 

Podpis Izjave o izpolnjevanju PCT pogoja. 
Izjeme se opredelijo v odredbah vlade. 

Obvestila izobešena na 
vhodnih vratih šole 

Ravnateljica 

Navodila nameščena v razredih in 
po šoli. 

Izobešena  navodila Kaj lahko storim, da preprečim širjenje 
novega koronavirusa, Umivanje rok, Higiena kašlja, 
Pravilna namestitev obrazne maske … 

Natisnjena navodila (NIJZ) pomočnik, ravnateljica 

 
2. OSEBNA VAROVALNA OPREMA 

UKREPI NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Vsi zaposleni nosijo maske 
 
 
čenci  nosijo maske ves čas, ko so 
v dejavnostih šole, v vseh šolskih 
prostorih 

Zaposleni nosijo maske ves čas  skupnih prostorih. Razen, 
če specialist medicine dela odloči drugače. 
 
Vsi učenci od 1. do 9. razreda nosijo maske v vseh šolskih 
prostorih v času šolskih dejavnosti.  
Učitelji jih seznanijo s pravilnim  ravnanjem in načinom 
nošenja mask. 

maske za zaposlene 
zagotovi šola, dobijo jih 
tudi učenci, ki maske 
nimajo.  
Uporabljajo se kirurške 
IIR ali FFP2 maske. 

ravnateljica obvestilo 
staršem 

 
3. VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED, ODHOD  1. r., PODALJŠANO BIVANJE 

UKREP NAVODILA POTREBNI 
MATERIAL/UKREP 

Odgovorni za izvedbo 

V šolo in iz nje učenci vstopajo 
posamično, na vhodu v šolo je 
dežurni učitelj od 7.00-8.15 in od 
12.00/13.00  do 14.30 (zadnji 
odhod prevoza). 
Odhod (garderoba-iz šole) 

Učenci različnih oddelkov ohranjajo 1,5 do 2 metrsko 
medsebojno razdaljo. 
Uporablja se samo glavni vhod. Učenci sledijo talni 
označitvi. 
Učenci 1. razreda vstopajo in odhajajo iz šole zadaj, na 
vhodu ob igrišču. 

nalepke za talne označbe dežurni učitelji, 
informatorka 
 
 
 
 



 
        

 

Dežurni učitelj sprejme otroka pri vhodu in ga usmeri v 
garderobo, nato v matično učilnico.  
Po pouku (kosilu) dežurni učitelj usmeri učenca v 
garderobo in iz šole. 

 
 
Dežurni učitelji, 
informatorka,  

Zaposleni in učenci si ob vstopu in 
izstopu lahko razkužijo roke. 

Razkužila za roke so pred zobno ambulanto,  pred pisarno 
ŠSS in ob vstopu v avlo. 
Šola spodbuja zlasti pri učencih umivanje rok ob prihodu v 
šolo v učilnicah z vodo in milom. Razkuževanje učenci 
uporabljajo le izjemoma 

razkužila za roke tajnica VIZ, 
ravnateljica, naročanje 
razkužil 

Po učence  1. razreda prihajajo 
starši na vhodu z igrišča. 
 
Iz podaljšanega bivanja(2. do 5.r.) 
odhajajo učenci ob dogovorjeni 
uri.  
Dežurstvo poteka do 14.30. 

 
 
 
Učiteljice podaljšanega bivanja po potrebi dežurajo še pol 
ure po zaključku dela v PB (do 15.30). 
Iz PB odhajajo učence 7-10 min. pred prihodom oz. 
napovedjo staršev. Učenci starše počakajo pred izhodom 
iz šole, na notranji strani. 

 dogovor s starši,  
učiteljice v 1. r., 
dežurni učitelji 
 
Ravnateljica: obvestilo 
o prihajanju po otroke 
na pol ure (po prijavi), 
učiteljice na RS 

 
4. UČILNICA 

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Vsaki skupini učencev je dodeljena 
matična učilnica. 

Ravnateljica in pomočnik ravnateljice pripravita seznam 
skupin in določita matično učilnico. 
Samovoljno menjavanje učilnic ni dovoljeno. 

napis na vratih ravnateljica, pomočnik 
ravnateljice, učitelji 

Namestitev napisa »Ej, nadeni 
masko« na notranjo stran vrat 
učilnic 

Napis spomni učence na uporabo mask v razredu in po 
šolskih prostorih. 

napis »Ej, nadeni masko« 
na notranji strani vrat 

ravnateljica, pomočnik 
ravnateljice, učitelji 

Pred poukom, med poukom in ob 
koncu pouka je potrebno učilnice 
temeljito (pre)zračiti. Glej Načrt 
zračenja 

Okna odpira in zapira samo odrasla oseba: zjutraj hišnik, 
med urami učitelji, po pouku učitelji, čistilke 

/ hišnik, učitelji, čistilke 



 
        

 

Vrata učilnic naj bodo odprta (pazi 
na prepih) do začetka pouka, da je 
čim manj stikov (kljuka, gibanje 
učencev po učilnici 

Na hodniku so dežurni učitelji. 
 
Čistilke zvečer pustijo vrata učilnic odprta. 

/ čistilke 

 

5. TELOVADNICA 

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Prihod učencev v telovadnico Učenci pridejo ločeno po oddelkih (ne hkrati). 
Po učence od 5. do 9. razreda prideta športna pedagoga. 
Učenci se preoblečejo v učilnici, ločeno po spolu. 
Na razredni stopnji se, po presoji učitelja, preoblečejo v 
športno opremo pred in po športu v učilnici. 

 učitelji 

Odhod iz telovadnice Učenci po uri športa UMIRJENO odidejo v garderobe, se 
preoblečejo in SKUPAJ odidejo v matične učilnice.  
Dežurna čistilka ali informatorka razkuži garderobe. 
Zaradi skupne uporabe žog (in drugih pripomočkov) bomo 
v tuširnice namestili skupno 8 milnikov in 8 nosilcev 
papirja, da si lahko učenci pred odhodom iz telovadnice 
temeljito umijejo roke. 

Razkužilo za garderobe 
Milniki, papirne brisačke 

učitelji, dežurna 
čistilka, informatorka 

Športne aktivnosti Učitelji izmed učnih ciljev izbirajo tiste, ki v dejavnostih ne 
zahtevajo uporabe več različnih športnih rekvizitov. 
Uporabljene po potrebi razkužijo. 
GIBANJE zunaj šole (sprehodi, pohodi), spremstva 
Šport se izvaja v mešanih skupinah po spolu. Med obema 
oddelkoma je vsaj 2 m razdalje. 

Razkužilo v telovadnici učitelji 
 
 
 
učitelji v prosti uri, 
drugi str. delavci 

 

 

 

6. RAČUNALNIŠKA UČILNICA, TEHNIČNA UČILNICA 

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

SPECIALIZIRANE UČILNICE 
 URAČ, UTIT 

Če so v URAČ, UTIT učenci kot oddelek, uporabljajo vse 
računalnike, delovne stroje.  

3Evidenca učencev 
mešanih oddelkov 

učitelji 



 
        

 

Če so kot NIP, IP, DNU … je potrebno zagotoviti razdaljo 
med računalniškimi in  delovnimi mesti po oddelkih in 
izpolniti EVIDENCO učencev v učilnici 

Odhod učencev iz URAČ, UTIT 
Razkuževanje uporabljenih 
pripomočkov, zračenje 

Učitelj vsa uporabljena računalniška in delovna mesta 
razkuži in učilnico dobro prezrači (pusti odprta okna, ko jo 
zapusti). Učilnico zaklene. 
Učitelj mora URAČ, UTIT razkužiti po uporabi, ne glede ali 
je naslednjo uro kdo v njej ali ne.  

Razkužilo  učitelji, ki so učilnico 
uporabljali  

 

7. IZVAJANJE DSP in INDIVIDUALNEGA DELA Z UČENCI 

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Individualno delo z  učenci se 
izvaja v vnaprej določenih 
prostorih,  
(izvajanje DSP, SU …) 
 

Če je le mogoče, se vzdržuje priporočena razdalja, učitelj 
nosi masko. 
Učenec uporablja lastna pisala, pripomočke (ni skupne 
uporabe, drug za drugim). 
Pripomočke se razkužuje pri zaporedni uporabi (ali se 
uporaba odloži za dan, dva) 

Prostor: 
Kabinet specialna 
pedagoginja 
Pisarna ŠSS 
Kabinet 2. VIO, 
avla 
 

specialna pedagoginja, 
učitelji DSP, učitelji 

Izvajalci ind. oblik dela uporabljajo 
varovalno opremo. 

Izvajalci uporabljajo zaščitno masko, razdaljo 
 

zaščitne maske, potrošni 
material (papir, svinčnik, 
več npr. atlasov …) 

specialna pedagoginja, 
učitelji DSP, učitelji 

Zračenje in razkuževanje prostora 
po vsaki obravnavi. 

Po vsaki obravnavi se prostor temeljito prezrači in razkuži 
delovna površina in pripomočki. 

razkužila Specialna 
pedagoginja, učitelji 
DSP, učitelji 

Osebno prevzemanje učencev. Izvajalec DSP, druge ind. obravnave sam prevzame učenca 
v oddelku in ga spremlja nazaj v oddelek. 

/ specialna pedagoginja, 
učitelji DSP, učitelji 

 
8. ZBORNICA 

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Uporablja se samo za kopiranje, 
pripravo učnih listov… Dogovor za 

Učitelji se v zbornici ne zadržujejo, v njej opravijo nujna 
pisarniška dela. 

/ učitelji 



 
        

 

dežurstvo pri učencih, za kavo, 
malico,  ohranjati  razdaljo 1,5 do 
2m. 
Zaradi razmer covid-19, lahko 
učitelj naroči otroško malico 
(malica z učenci), malico v zbornici 
ali jo odpove. 

V zbornici se zadržijo najnujnejši čas, pri tem ohranjajo 
razdaljo. 
Pri malici v zbornici vzdržujejo razdaljo.   

 
 

9. STRANIŠČA 

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Okna sanitarij morajo biti odprta. Okna so le v stranišču pri odru, ostala imajo prisilno 
zračenje. 

/ hišnik, čistilke 

Ohranja se priporočena 
medsebojna razdalja. 

Tudi na straniščih so nameščene talne označbe. nalepke pomočnik ravnateljice, 
ravnateljica 

Vrata stranišč  se naj odpirajo s 
komolcem ali papirnato brisačo. 

Učenci so opozorjeni, da se vrata odpirajo, zapirajo s 
komolci. 
 

papirnate brisače, 
napis »Odpri s 
komolcem« 

pomočnik ravnateljice, 
ravnateljica, učitelji 

Učenci določenega oddelka 
uporabljajo samo točno določene 
sanitarije. 

- 1. r. uporablja WC pred učilnico 1.a. 

- 2. r.  uporabljajo WC pri učilnici 3.b 

- 3. r. uporabljajo WC na odru 

-  4. r. – 9. r. uporabljajo WC pri učilnici FIZ. 

Učitelj/ice zlasti 3., 4. r., 5.r.  učencem dovolijo opraviti 
stranišče nekaj min. pred koncem ure v izogib odmorom 
(dogovor). 
V splošnem naj učenci opravijo stranišče med poukom, 
manj v odmorih (usmerjanje dežurnih učiteljev) 

napis na vratih – 
odpiranje s komolci 

pomočnik ravnateljice, 
ravnateljica, učitelji,  

 
 
 



 
        

 

 
 
 

10. GARDEROBE 

UKREP NAVODILA POTREBNI 
MATERIAL/UKREP 

Odgovorni za izvedbo 

Garderobe se uporabljajo.  
ZJUTRAJ: vstopajo v skupini po 
največ 10 učencev hkrati v 
garderobi 
 
PO POUKU: postopno odhajanje v 
garderobe 
 
Obvestilo staršem 
 

1. razred: en oddelek naenkrat v garderobi 
Garderobi na vhodu:  
- dežurni učitelj usmerja učence,  

- v garderobo lahko naenkrat vstopi le 10 učencev, 

- se preobujejo in skozi druga vrata odidejo v učilnice, 

- učitelj razreda/predmeta spremlja učence do garderob 

in poskrbi, da se preobujejo in odidejo iz šole/domov, 

- učence je potrebno dosledno opozarjati, da se ne 

zadržujejo pred šolo 

Nihajna vrata v avlo 
morajo biti odprta od 
7.30-8.15 
 
 
Sporočilo staršem, naj jih 
učenci ne čakajo zaradi 
vožnje domov. 

učiteljice v 1. r. 
 
dežurni učitelji  
 
 
 
ravnateljica 

 
11. JEDILNICA, prehranjevanje v avli 

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Uporablja se za delitev zajtrkov, 
malice in kosil po razporedu, 
ohranja se medsebojna razdalja in 
razdalja med oddelki 

Talne označbe za ohranjanje priporočene razdalje. nalepke Pomočnik ravnateljice, 
hišnik 

Učence po oddelkih pripeljejo v 
jedilnico strokovni delavci (po 
razporedu oz. zadnji uri, ki ima 
pouk v oddelku) 

Strokovni delavci si v jedilnici razkužijo roke (uporabijo 
rokavice) in  pripravljajo ter delijo pladnje s priborom, 
delijo tudi vodo/sok. Med nadzorom v jedilnici pripravijo 
tudi dodatne pladnje s priborom. 
Po potrebi razkužijo mize za učenci, ki so kosilo zaključili 

Razkužilo, rokavice Strokovni delavci, 
spremljevaki GOU 

Učenci prevzamejo hrano in (eno) 
vodo pri delilnem pultu in jo 
odnesejo do mize v jedilnici ali 

Vzdrževanje ustrezne varnostne razdalje. 
Učitelj, ki pripelje učence, jim tudi deli pladnje s priborom 
(roke si pred tem razkuži ali uporabi rokavice), nosi masko. 

 Strokovni delavci 



 
        

 

avli, razen 1. skupina, ki ima že 
servirano na mize. 

Drugi učitelj deli vodo, sok 

Po zaključku obroka učenci (razen 
1. r.) vrnejo posodo na odlagalno 
mesto v jedilnici. Pred vstopom 
druge skupine dežurna čistilka 
razkuži  površine v jedilnici in avli. 

Razkuževanje površin, kadar ni čistilke, zaposlene v kuhinji, 
spremljevalki GOU, učitelji, drugi strokovni delavci 

razkužilo zaposlene v kuhinji, 
dežurna čistilka 
(kosilo) 

Zaščita zaposlenih v kuhinji Vse zaposlene obvezno uporabljajo zaščitno masko, 
rokavice. 

maske  zaposlene v kuhinji 

 
 
 

12. KUHINJA 

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Obvezno je nošenje zaščitne 
maske. 

V skladu z navodili čiščenja. maske 
delovna obleka 
čistila 

vodja prehrane 

Delovna oblačila je potrebno 
zamenjati vsak dan. 

Redno umivanje rok, redno 
čiščenje delovnih pultov in 
površin. 

Razdelitev malic za določene 
razrede na klop pred učilnico in 
vračanje le-te v kuhinjo po 
odmoru 

Ustrezno zaščiteno malico razdelijo pred določene učilnice 
na klop. Upoštevajo higieno rak, nosijo maske. 

maske Glavna kuharica 

 
13. ŠOLSKA PREHRANA (spr. 1. 9. 2021) 

ZAJTRK 
Učenci so v jedilnici v omizju 
svojega oddelka. Dežurni učitelj 
jih opozori, kdaj je zajtrk. 

Bo potekal od 7.30 do 8.15 po razporedu.  
1. Skupina: 7.30 – 7.45: 1. in 2. razred 
2. Skupina: 7.45 – 8.00:  3., 4. r. in 5. a razred 

Razkužilo pred jedilnico, 
papirnate brisačke, 
Oznake razredov 
Razkuževanje: 

pomočnik 
ravnateljice, učiteljici 
v JV, dežurstvo in 



 
        

 

 3. Skupina: 8.00 – 8.15:  5. b, 6. – 9. razred 

Razrednik učence seznani s časom zajtrka. Dežurni učitelj 
odpelje učence na zajtrk. 
Razkuževanje in čiščenje poteka sproti; do 8.00 dežurni učitelj 
ali kuharica; nato dežurna čistilka. 

Dež. Učitelj/kuharice do 
8.00, nato dežurna 
čistilka 

usmerjanje učencev 
org. šol. prehrane 

MALICA 
Učenci malicajo v jedilnici, avli 
in učilnicah deljeno v obeh 
odmorih, v šolski kuhinji 
ustrezno pripravijo malico 
(nastavitev na mize in za 
prenos v učilnico) 
 

PRVI ODMOR 
5. a, b, 6. a  v jedilnici 

6. b  v avli 
7.–9. r. v učilnicah (nosijo 

sami) 

DRUGI ODMOR 
4. a, b, 3. a  v jedilnici 

3. b  v avli 
1. in 2. r. v učilnicah (bo 

nastavljena) 

razkužila, papirnate 
brisačke 
Razkuževanje: 
Dopoldanska čistilka, 
informatorka 

učitelji 

Učenci si pred obrokom v učilnici umijejo roke z vodo in 
milom. Miza se pred in po obroku razkuži. Med malico je na 

mizi za podlago papirnata brisačka. Učitelj nadzira in pomaga 
pri higieni in organizaciji malice. Učenec pelje na malico učitelj. 

KOSILO  
Učenci imajo kosilo v jedilnici 
po naslednjem razporedu. 
Razpored se lahko spremeni, 
glede na urnike učencev. 
 Med skupinami dežurna 
čistilka mize razkuži, 
razkužujejo jih tudi strokovni 
delavci in spremljevalki GOU 
 
 

 
KOSILO 

12.00 – 13.50 
 

12.00 – 12.20 JEDILNICA: 1.A, 1. B, 5.A 
AVLA: 4.A, 3.A + 3.B 
(vozači) 

ČIŠČENJE  

12.30 – 12.50 JEDILNICA: 2.A, 2.B, 5.B 
AVLA: 4.B, 3.A + 3.B 
(OPB)  

ČIŠČENJE  

13.00 – 13.20 JEDILNICA: 6.A, 6.B, 7.A 
AVLA: 7.B, 8.A 

ČIŠČENJE  

13.30 – 13.50 JEDILNICA: 8.B, 9.A, 9.B 

Pri mizi sedi po 6 učencev. 

Učenci, ki 
nadaljujejo pouk 
NIP ali IP (po 
dogovoru z 
učiteljem) 

 
13.30–13.50  

 

Označbe razredov v 
jedilnici (za zajtrk, 
malico) 
Razkuževanje: 
Dopoldanska čistilka, 
informatorka 

pomočnik 
ravnateljice, učitelji, 
učiteljice PB, org. šol. 
prehrane, zaposlene v 
kuhinji, dežurna 
čistilka 

 



 
        

 

 
 

14. JUTRANJE VARSTVO 1. r.  

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Varstvo učencev do 7.00 Učiteljica razporeja učence 1. a in 1. b v učilnici. Druge 
učence usmerja v avlo (določen prostor), kjer počakajo do 
7.00, da odidejo v učilnice. 

 Učiteljica v JV, 
informatorka, dežurni 
učitelj 

Zbiranje in varstvo učencev 1. r.  
ločeno po oddelkih, v matičnih 
učilnicah po 7.00 

Dežurni učitelj  usmerja učence, da se zbirajo v matičnih 
učilnicah. Sam prehaja enakomerno med obema. Učenci 
drugih razredov so svoja skupina (vmesni prostor).  
Ob 8.00 se odpre druga skupina, učenci so v mehurčku. 
Učenci višjih razredov ob prihodu v šolo odidejo v svojo 
matično učilnico.  

 Učiteljice v jutranjem 
varstvu 1.r. 
Dežurni učitelji po 
etažah 

VARSTVO UČENCEV VOZAČEV 
Učenci se razporejajo po prihodu v 
matične učilnice, 7.30 

Učenci vozači se ob prihodu v šolo preobujejo v garderobi 
in takoj odidejo v matične učilnice. Dežurni učitelj nadzira 
dogajanje v učilnicah in poskrbi, da odidejo učenci po 
razporedu na zajtrk. 
Po pouku se učenci vozači pridružijo v svojih oddelkih v PB 
in so v svojih učilnicah. Učenci 5. in 6. razredov so v svojih 
učilnicah do prevoza. Dežurni učitelj jih nadzira (3 etaža) 

 Učitelji v PB 
dežurni učitelji 

 
15. ČIŠČENJE PROSTOROV 

UKREP NAVODILA POTREBNI MATERIAL Odgovorni za izvedbo 

Pred pričetkom pouka je  šola 
očiščena s sredstvi, ki se jih sicer 
uporablja za čiščenje prostorov. 

V skladu z navodili čiščenja. običajna čistila čistilke 

Najmanj 1 krat dnevno temeljito 
čiščenje prostorov, kjer se je 
izvajal pouk in druge dejavnosti. 

V skladu z navodili čiščenja. običajna čistila čistilke 

Koši za smeti izpraznjeni vsaj 1 
krat na dan. 

V skladu z navodili čiščenja. 
 

Poseben  koš na 
vhodu/izhodu. 

Učitelji, dežurni 
učitelji, čistilke 



 
        

 

 
Posebni koši za odvržene maske  

Koši za odvržene maske so v zbornici in ob izhodu iz šole.  
Učenci ne smejo pozabljati mask v šoli, ali jih metati 
kjerkoli (npr. v šolskih prostorih ali na učnem sprehodu in 
podobno). 
Koš z maskami se izprazni v posebno vrečko in se jo trdno 
zaveže, pripiše datum. V odpad se odloži po 72 urah (tretji 
dan) 

Površine in predmete, ki se jih 
pogosto dotikamo (kljuke, stikala, 
držala…) se razkužijo večkrat 
dnevno. 

V skladu z navodili čiščenja, večkrat na dan. razkužilo za prostore dežurna dopoldanska 
čistilka, popoldansko 
redno čisščenje 

 
16. UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19 

UKREP NAVODILA POTREBNI 
MATERIAL/UKREP 

Odgovorni za izvedbo 

Če zboli učenec Razrednik (tajnica VIZ ali ŠSD) obvesti starše in se učenca 
napoti domov (pomemben znak je povišana temperatura). 
Učenec na starše počaka v izolaciji (v prostoru desno od 
vhoda v jedilnico) v prisotnosti enega od zaposlenih in nosi 
masko. 
Če ima potrjeno okužbo,  
- starši obvestijo ravnateljico, ki izpelje postopke za 

karanteno oddelka, če je potrebno in obvesti NIJZ 

prostor za izolacijo 
(kabinet pri jedilnici) 
 
 
Ravnateljica obvesti 
starše, Zobec V. pripravi 
tabelo za NIJZ, tajnica 
komunicira z NIJZ 

razrednik, učitelji, 
ravnateljica 
 
 
 

 
 

PROTOKOL GIBANJA PO ŠOLI 

UKREP NAVODILA POTREBNI 
MATERIAL/UKREP 

Odgovorni za izvedbo 

VHOD/IZHOD Na vhodu je razkužilo in rezervne maske, do nihajnih vrat 
so talne oznake za distanco.  

Razkužilo, maske, koš za 
odvržene maske 

Ravnateljica, tajnica 
VIZ, učitelji 



 
        

 

EVIDENCA OBISKOVALCEV se dnevno hrani v tajništvu 
šole, pri ŠŠD, v računovodstvu. 
Pooblastilo za vpogeld v digitalno potrdilo covid-19 
imajo: 
Zobec V., Kodrič K., Colnarič M., Robnik T., Ternovšek I. 

GARDEROBE Učenci vstopajo v garderobi po navodilih dežurnega 
učitelja. Se preobujejo in odidejo skozi druga vrata proti 
učilnici. 
1. razred: v garderobi je naenkrat le en oddelek 

/ Dežurni učitelj 

HODNIKI Učenci so večinoma v matičnih učilnicah, tudi v odmorih. 
Po hodnikih in stopniščih hodijo VEDNO PO DESNI. 
Zaposleni in učenci (v skupnih prostorih) uporabljajo  
zaščitne maske. 

Gibanje po hodnikih je MIRNA HOJA! 

/ Učitelji, vsi zaposleni 

STRANIŠČA Učenci ČAKAJO NA STRANIŠČE PRED VHODOM, 
upoštevajo oznake. V stranišču se ni dovoljeno zadrževati 
več, kot je potrebno. Na vratih bo nameščen napis 
»Odpiranje vrat s komolcem« 

/ Dežurni učitelji 

UČILNICE Učenci so razporejeni, kolikor je mogoče v razdalji. 
Učilnice zapuščajo po navodilu in z vednostjo učitelja. 
V učilnicah se vedejo mirno, brez tekanja ali kričanja … 

/ Dežurni učitelji, 
učitelji 

JEDILNICA Upoštevanje oznak za razdaljo. Učenci prihajajo na zajtrk, 
malico in kosilo v skupinah (po razporedu) v spremstvu 
učiteljev 

/ Učitelji, org. šolske 
prehrane 

 
 
 
 
 
 
 



 
        

 

NAČRT PREZRAČEVANJA (dodatek 2021/22) 
 

UKREP NAVODILA POTREBNI 
MATERIAL/UKREP 

Odgovorni za izvedbo 

Pred 1. 9. 2021, se preveri ali je 
mogoče prezračevanje v vseh 
prostorih, kjer se nahaja več ljudi 
hkrati 

Hišnik preveri v učilnicah, na hodnikih, v avli, zbornici, 
straniščih,   kabinetih ali se okna ustrezno odpirajo 

 hišnik 

V času prisotnosti ljudi v prostorih 
naj poteka stalno zračenje z 
dovajanjem zunanjega svežega 
zraka. 

Če je mogoče, naj bodo okna prostorov ves čas odprta. 
Paziti! Prezračevanje prostorov s prepihom je možno le, če v 
prostoru ni ljudi. 

 

 Učitelji in drugi strokovni 
delavci, druge službe in 

vodstvo 

PROSTORI, KI SE SISTEMATIČNO PREZRAČUJEJO 
 

VHOD/IZHOD Notranja vrata ostanejo poleti odprta ves čas, pozimi jih odpira informatorka. 
Oboja vrata naj se po potrebi odprejo v vsaki uri za 10 do 20 min. 

Nastavitev 
odprtosti notranjih 
avtomatskih vrat 

Informatorka (v njeni 
odsotnosti hišnik) 

GARDEROBE Je prisilno zračenje vpih/izpih, ki deluje od 6. do 15.00. Dodatno zračenje (po 
potrebi):  skozi vhodna vrata. V času prihod in odhoda učencev se vhodna 
vrata ves čas odpirajo. Ob 8.15 informatorka/dežurni učitelj odpre oboja 
vhodna vrata za 20. min. Odprta so tudi vrata v garderobi. 

Dodatno: učenci 
hitro zapuščajo 
garderobo. 

Informatorka (v njeni 
odsotnosti hišnik) 

HODNIKI 3. nadstropje: Okna (na streho) v hodniku naj bodo odprta, ko se začne 
šolska ura, v odmoru se zaprejo. V hodniku je tudi prisilno zračenje na izvlek 
zraka. Zjutraj ob 6.30 ga vklopi (kabinet MAT) hišnik, izklopijo čistilke, ko ni 
več učencev v šoli. 
2. nadstropje: zračenje s strehe. Okna (4) na strehi so poleti in pozimi odprta 
po potrebi, da ne nastaja prepih.  
1. nadstropje: zračenje s strehe, kot 2. nadstropje 
Pritličje: zračenje s strehe in s hodnika na vhodu (paziti, da ne nastaja prepih) 

 Dežurni učitelji, učitelji, 
hišnik, čistilke 
 
Odprtost oken na strehi 
nadzira hišnik, dežurna 
čistilka, informatorka 
 
Odprtost vmesnega prostora 
nadzirata drugi učiteljici v 



 
        

 

Klet: Vmesni prostor (1. r.)  naj bodo poleti, po potrebi,  ves čas odprt na 
igrišče in na hodnik pred 1. r., pozimi se odpre vsako uro ali vsako drugo uro 
(pozimi) za vsaj 20 min. 

razredu, izmenično po 
tednih. 

STRANIŠČA Prisilno zračenje, ki je stalno vključeno med 7.30 in 15. uro.  Hišnik, čistilke 

UČILNICE 1. Hišnik odpre okna v učilnice med 7.30 in 8.00 uro, glede na zunanjo T, 
dežurni učitelj ali učitelj v razredu jih zapre (kolikor jih je potrebno) med 8.00 
in 8.15,  
2. zračenje vsakih 20 min.: poleti 10 do 15 min., pozimi 3 do 5 min, Zračenje 
1x v uri , sledi odmor. V odmoru so učenci na hodniku v mehurčkih, okna se 
odprejo na stežaj, vrata zaprejo (pazi prepih). 

Učitelji si lahko 
»nastavijo« odmor 
tudi z zamikom, če 
je to mogoče glede 
na šolsko delo. 

1. Hišnik in dežurni učitelji 
 
2. Učitelji 

JEDILNICA Po vsaki uporabi (zajtrk, malica prvi in drugi odmor, kosilo) se odprejo okna 
za 10 do 20 min.  

 Dopoldanska čistilka, če nje 
ni, zaposlena v kuhinji 

PISARNE, 
KABINETI 

Vsi prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, se zračijo. Priporoča se 2 do 3x 
zračenje na uro. 

 Zaposleni, učitelji v kabinetih 

ZBORNICA Poleti stalno odprta okna (2 ali 3), pozimi, odprta okna 10 min. po vsakem 
odmoru. 

Dogovor, zadnji, ki 
zapusti prostor, 
odpre okni pri 
telefonu. 

Vsi strokovni delavci, tajnica 

Učenci in zaposleni naj imajo s 
seboj dodatna oblačila. 

Ugotovitve kažejo, da temperatura po prezračevanju hitro 
spet naraste na prejšnjo vrednost. 

 Obvestilo staršem 
ravnateljica, učitelji na 1. RS 

 
 

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA (dopolnitev 17. 11. 2021) 
 

UKREP NAVODILA POTREBNI 
MATERIAL/UKREP 

Odgovorni za izvedbo 

Samotestiranje Protokol- v nadaljevanju  Ravnateljica (organizacija) 
Strokovni delavci 

 
 
 



 
        

 

 
1EVIDENCA OBISKOVALCEV 

Datum/čas 
 

Obiskovalec (ime, priimek, kontakt) Bil je v kontaktu z naslednjimi osebami na šoli Podpis zaposlenega 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
        

 

2EVIDENCA ODKLONITVE UPORABE ZAŠČITNIH MASK  
 

Datum/čas 
 

Učenec/ka (ime, priimek) 
Starši 

Razred Posebnost, opomba 
Okrožnica MIZŠ, 6030-1/2020/62, 3. 9. 2020 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
        

 

 
3EVIDENCA UČENCEV v mešanih skupinah 

Datum/čas 
 

Učenec/ka (ime, priimek) Razred Predmet Posebnost, opomba 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 
Učitelj/ica 

___________________________________________________________________ 
 
 



 
        

 

 
PRILOGE: 

 
1. PROTOKOL samotestiranja učencev na osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane 

2. Knjižnica:  Protokol za izvajanje dela v času veljavnih  ukrepov covid-19 

3. Protokol za pevske zbore z navodili obnašanja v času covida 19 v šolskem letu 2020/21 
 
 
 

mag. Francka Mravlje, ravnateljica 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
        

 

 

Datum: 13. 11. 2021 

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV 

na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane 

 

A) ORGANIZACIJA SAMOTESTIRANJA 

 

1. Namen samotestiranja je odkrivanje možnih okužb s koronavirusom in prekinitev širjena le-

tega. 

 

2. V šoli se samotestirajo vsi učenci. Učenec, ki nima soglasje staršev za samotestiranje, se 

izobražuje na daljavo. 

 

3. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom 

HAG, ni treba izvajati samotestiranja. 

Starši v ta namen na naslov tajnistvo.ospoljcane@guest.arnes.si sporočijo datum 

izpolnjevanja pogoja in predložijo dokazilo za vpogled.  

 

4. Samotestiranje se izvaja 3x tedensko, v ponedeljek, sredo in petek. Teste dvignejo starši          v  

lekarnah. 

- Učenci v ponedeljek, sredo, petek prinesejo  v šolo svoj hitri antigenski test. 

- Samotestiranje za učence od 1. do 3. razreda poteka ob dnevih za testiranje 1. šolsko uro. 

- Samotestiranje za učence od 4. do 9. razreda se ob  dnevih testiranj začne  0. uro,  in sicer 

ob 7.45 v matični učilnici, ob prisotnosti učitelja, ki v določenem oddelku ta dan poučuje 

1. uro.  

- Učitelj, ki ima dejavnost 0. uro (šport, pevski zbor, dod/dop …) najprej opravi 

samotestiranje z učenci. 

- Učenci vozači se pridružijo in izvedejo samotestiranje ob prihodu v razred. 

 

5. Učenec od 1. do 9. r., ki je na dan samotestiranja  odsoten, opravi  testiranje prvi dan, ko  

      se vrne v šolo in sicer prvo šolsko uro, pod nadzorom učitelja, ki ima v tem oddelku pouk. 

 

6. Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem 
predelu, tako da jim pokriva samo usta. 

 

7. Pred pričetkom postopka samotestiranja si učenec umije roke. Na čisto delovno površino 
položi brisačko za enkratno uporabo na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri 
izvedbi testiranja. 

 
8. Po opravljenem testiranju po potrebi prebriše uporabljeno površino mize. Na koncu 

brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečo za zbiranje 
odpadkov. 
 



 
        

 

9. Po opravljenem samotestiranju si učenec umije roke.  

 

10. V primeru, da je test učenca pozitiven, ravnatelj oz. pooblaščena oseba, obvesti starše. Starši 

pridejo v šolo po otroka in  nemudoma kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika, ali otroka 

nemudoma naročijo na PCR testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne 

službe, brez predhodnega obveščanja osebnega zdravnika. 

 

11. Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati 

doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za 

preprečevanje širjenja bolezni. 

 

12. V primeru pozitivnega PCR testa, starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo otrokovega 

razrednika in otrokovega izbranega osebnega zdravnika. 

 

13. Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, ravna v skladu z 

navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom). Ukrepanje v VIZ se prične  

po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo. 

 

14. Če je rezultat samotesiranja negativen, učenec nadaljuje s poukom. 

 

 

B) NALOGA UČITELJA/STROKOVNEGA DELAVCA PRI SAMOTESTIRANJU UČENCEV 

 

1. Vsi strokovni delavci se natančno seznanijo s potekom in postopkom samotestiranja, ki je na 

spletni strani NIJZ: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU 

 

2. Učitelji v 1. VIO učencem prikažejo  razporeditev pripomočkov na mizi,  dajejo navodila o  

zaporedju postopkov. Učenec si sam s palčko vzame bris iz nosu. 

 

3. Učitelj ves čas samotestiranja nosi zaščitno masko in rokavice. 

 

4. Učitelj odčita rezultat testiranja, oz. preveri ali ima kateri od učencev pozitiven rezultat. O 

tem obvesti ravnatelja ali tajništvo. 

 

5. Po zaključku samotestiranja zbere vse uporabljene pripomočke, skupaj s škatlico v vrečko, ki 

jo trdno zaveže in odloži pred vrata učilnice. 

 

6. Po samotestiranju učitelj  prostor dobro prezrači. V primeru, da je kateri izmed učencev 

pozitiven prostor dodatno očisti oz. razkuži. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU


 
        

 

C) ODSTRANITEV ODPADKOV 

 

1. Dopoldanska čistilka na večjo vrečo zapiše datum. 

2. V času 1. ure pobere vse vrečke pred učilnicami. Vrečo trdno zaveže in odloži v črno vrečo v 

dramskem kabinetu.  

3. Po 72.-ih urah oz. v ponedeljek črno vrečo (preteklega tedna) odstrani v mešane komunalne 

odpadke in nastavi novo (zapis datuma). 

 

 

 

mag. Francka Mravlje, ravnateljica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

 

Poljčane, 31. 8. 2020 
 

KNJIŽNICA – PROTOKOL ZA IZVAJANJE DELA V ČASU VELJAVNIH UKREPOV COVID-19  
 
Knjižnica bo v času veljavnih ukrepov COVID-19 izvajala svoje dejavnosti v skladu s priporočili MIZŠ 
in NIJZ. 
V prostoru naše knjižnice bodo hkrati 4 učenci istega razreda. Pri izposojevalnem pultu je talna 
oznaka, ki označuje razdaljo 2 metra. Izposoja bo potekala brez izkaznic. Za osebno zaščitno opremo 
se uporabljajo maske. 
 
Ko učenci pridejo v knjižnico: 

 odložijo vrnjeno gradivo v škatlo pred izposojevalnim pultom, (knjižničarka ga razdolži in 

postavi za 3 dni v karanteno, nato pa vrne nazaj na police), 

 jih vpišemo na evidenčni list, 

 prostega pristopa do gradiva ne bo – učenec bo knjižničarki povedal, kaj potrebuje, 

knjižničarka mu bo želeno gradivo poiskala, izposodila in mu gradivo izročila. 

 
Ob koncu izposoje posameznemu oddelku knjižničarka razkuži površine, ki so se jih učenci dotikali, 
ter prostor prezrači.  
 
Ure knjižnično-informacijskih znanj se bodo izvajale v razredih.  
 
Bralna značka se za učence od 5. do 9. razreda izvaja v času izposoje za posamezen razred ali na 
daljavo. 
 
IZPOSOJA 
Urnik izposoje 

URA TRAJANJE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

0. 7.25 – 8.10      

1. 8.15 – 9.00     7.B 

2. 9.20 – 10.05 7.A 5.B 9.A   

3. 10.25 – 
11.10 

 5.A     

4. 11.15 – 
12.00 

6.B 1.B 7.B 4.B 3.B 

5. 12.05 – 
12.50 

 2.B 1.A 2.A 4.A 3.A 

6. 12.55 – 
13.40 

 9.B 6.A 8.B  

7. 14.00 – 
14.45 

  8.A   



 
        

 

 
       

Datum: 1.9.2020 
 
 

PROTOKOL ZA PEVSKE ZBORE Z NAVODILI OBNAŠANJA V ČASU COVIDA 19  
V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Ukrep Nosilec 

Seznanitev učencev in staršev z ukrepi, ki bodo veljali za pevske vaje 
šolskih zborov v času covida 19 

Krajnc Danijela 

 vaje se lahko udeležijo samo zdrave osebe, 
 

Načrt izvajanja VIZ dela 
2020/21 

 upošteva se zdravstvene omejitve pri zaposlenih in učencih Načrt izvajanja VIZ dela 
2020/21 

 umivanje/razkuževanje rok, higiena kihanja in kašlja, ne 
dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi 
rokami 

Razredniki, vsi zaposleni 

 zadostna medosebna razdalja: sede najmanj 1,5 m, v gibanju 
najmanj 2 m,  

 zadostna medosebna razdalja med učenci, ki ne pripadajo 
istemu oddelku 

Krajnc Danijela 

 čiščenje in razkuževanje površin, zračenje prostorov 
 

Krajnc Danijela, čistilke 

 na vaji, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni 
potrebna uporaba mask (kadar govorimo o učencih starejših 
od 12. leta 

Krajnc Danijela 

 učitelji, učenci 3. VIO ter 5. in 6. razreda na skupni vaji v 
učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena 
medosebna ustrezna razdalja (min. 1,5 metra) 

Krajnc Danijela 

 urnik uporabe prostorov (odmori, prihod s časovnim 
zamikom) 

Krajnc Danijela, Zobec V. 

 določene poti gibanja (koridor) in sedežni red učencev 
pevskega zbora 

Načrt izvajanja VIZ dela 
2020/21 

 vodenje evidence prisotnosti v eAsistentu Krajnc Danijela 

 
Vir: - Kustec S. et al. 2020. Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s covid 19. Ljubljana: 

ZRSŠ. 
- Gradivo študijske skupine za GUM 

 
 
Protokol je priloga Načrta VIZ dela v šolskem letu 2020/21 v času covid-19. 
 
 
 
Učiteljica:    Žig šole     Ravnateljica 
Krajnc Danijela                                mag. Francka Mravlje 


