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HIŠNI RED ZA ČAS ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 

 

1. VSTOP V ŠOLO 

Zaradi spoštovanja Higienskih priporočil NIJZ in OŠ Jela Janežiča, do nadaljnjega v šolo 

vstopajo samo ljudje po predhodnem dogovoru in z maskami.  

Glavni vhod je zaklenjen od 13.30 dalje. Zaklene ga učiteljica OPB. Starši, ki prihajajo po svoje 

otroke po tem času, pozvonijo. Na vratih je infotabla z napisom, ki obiskovalce obvešča o 

ukrepih.   

 

 DEŽURSTVO NA VHODIH 

Na glavnih vhodih bo organizirano dežurstvo v času prihajanja in odhajanja v šolo. Sicer je 

šola zaklenjena. Obiskovalci pozvonijo. Vodi se evidenca zunanjih obiskovalcev (ime, priimek, 

tel. št., namen obiska). Na vhodu, kjer stoji miza z razkužilom, je knjiga gostov, v katero se 

mora vpisati vsak obiskovalec. Na vhodu so navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s 

koronavirusom. 

Obveščanje obiskovalcev o protokolu ob vstopu v šolo opravlja hišnik, svetovalna služba ali 

varuhinja. Čistilka poskrbi za razkuževanje zvonca. Avtomatska vrata se zaprejo/zaklenejo.    

 Jutranje dežurstvo od 6.20 do 7.40 (oz. do prihoda vseh učencev) 

Naloga dežurnega v jutranjem času je da: 

 poskrbi za posamično vstopanje učencev in zaposlenih v šolo. Zaposleni si ob 

vstopu v šolo obvezno razkužijo roke in nadenejo masko (prejmejo pri 

dežurnemu učitelju). Masko primejo za elastike in si jo tako nadenejo. 

Vzamejo maske, ki jih potrebujejo za delovni dan in si jih pospravijo v 

plastično prozorno vrečko. 

 Po potrebi usmerja učence do matičnih učilnic. Dežurni učitelj bo imel 

razporedoddelkov po posameznih učilnicah. 

Dežurstvo na glavnem vhodu 

6.20 – 7.30 Branko Jedrejčič- hišnik 

7.20 – 7.40 Barbara Rebolj 
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 Dežurstvo po pouku od 13.20- 13.40 (do odhoda kombijev) 

 

Dežurni so vsi učitelji, ki imajo pouk 7. uro. 

Naloga dežurnega v času po pouku je da: 

 Usmerijo učence, ki ostanejo v OPB-ju v razrede, kjer poteka OPB.  

 Pospremijo učence pred vhod šole in z njimi počakajo oz. jih usmerijo na 

kombije.  

 Skrbijo za ohranjanje varnostne razdalje (1,5 m), ko čakajo na prevoz. 

 

Vrata se po odhodu kombijev zaprejo/zaklenejo. 

 Starši ne vstopajo v šolo. Pozvonijo in počakajo na otroka pred vhodom v šolo. 

 

2. ŠOLSKA MALICA 

Razkuževanje miz poteka pred in po malici, in sicer: 

1. triletje NIS, PP1, PP2 razkužujejo učitelji, ostali učenci samostojno. 

 

3. UPORABA SANITARNIH PROSTOROV 

Prostor in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo. V sanitarne prostore se vstopa 

posamično, da prihaja do čim manjšega števila stikov med učenci različnih skupin.Za to 

poskrbi dežurni učitelj. 

 

4. TELOVADNICA 

Pouk športa lahko poteka v telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov.  

Pred vstopom vsake naslednje skupine/razreda se mora garderoba razkužiti.Vsak razred ima 

svoje rekvizite, skupni rekviziti se razkužujejo med skupinami (enako kot pri malici). 

Pouk športa naj v čim večji meri poteka na prostem. 

 

5. PROTOKOL V JEDILNICI  

12. 10 PP1A - PP3B + PP 6A in 1. – 5.r. 
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12. 45 ostali: PP4, PP5, PP 6B in 6.-9.r 

 

Učenci si v šoli pred odhodom na kosilo umijejo roke. 

VHOD: stranski vhod (leva stran stavbe, vidna z glavne ceste). 

Pred vstopom v jedilnico je potrebno razkužiti roke. 

SERVIRNICA je na običajnem mestu.Učenci se postavijo v vrsto, ki je označena z markirnimi 

talnimi oznakami. Držijo se razdalje 1,5 – 2 m.  

PREVZEM KOSILA: vsak učenec vzame en pladenj, na katerem je že pripravljeno kosilo. 

Pladenj ga čaka na liniji, z njim gre do mize in se usede na svoj stol. Mize so po prostoru 

razporejene na priporočeni razdalji, 1,5 m. Učenci sedijo za mizo, ki so na razdalji 1,5 m, kot 

kaže skica: 

 

 

 

 

Pomembno: učenci sami hrane NE jemljejo, temveč počakajo, da je celoten pladenj s 

kosilom pripravljen. Nato prevzamejo le pladenj s kosilom.  

Dodatne info: učitelji se lahko za dodatne informacije obrnejo na vodjo kuhinje, g. Filipa. 

 

6. UPORABA UČILNIC IN DRUGIH PROSTOROV 

 
Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. Uporabljajo se tudi specializirane 

učilnice (tehnična, računalniška, likovna in gospodinjska učilnica). Prostori se pred prihodom 

nove skupine učencev prezrači, očisti in razkuži.  

 

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

ne izposojajo. 

 

Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo med 

seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra). 
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Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. 

 

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh 

higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. 

 

Jutranje varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in 

delavec šole. Če to ni izvedljivo mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas 

zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 

metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice. Pred odhodom iz 

učilnice učenci JV prostor razkužijo. 

 

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek 

računalniške oziroma prek video povezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob 

doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Enako naj v največji možni meri potekajo 

sestanki zaposlenih. 

 
7. SUM NA COVID-19 

 

Če učitelj ali drugi strokovni delavec pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali 

neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor (na šoli počaka v  NFT kabinetu, v  

dislociranih enotah – Gasilskem domu v kabinetu, v učilnici na Zavodu za šport pa v predprostoru, v 

učilnici Sožitja na hodniku oz. predprostoru toalete). Če je možno, učenec nosi masko. Uporablja naj 

samo določene sanitarije in umivalnik (na šoli – WC za invalide), ki naj jih, v kolikor je to mogoče, v 

tem času ne uporablja nihče drug. Svetovalna služba o tem obvesti starše. 

 

Podrobnejša navodila so v načrtu. 

 

 

Ravnateljica 

Mag. Marjeta Šmid 


