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PRAVILA ZA IZVAJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA
OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA

Pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo
izvajanje v razmerah, povezanih s covid-19 na OŠ Notranjski odred Cerknica.
Ta Pravila so dopolnitev Pravil šolskega reda in predstavljajo dinamičen in ne statičen
dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne
ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v
odvisnosti od epidemiološke situacije v RS. Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v
odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na
spletni strani šole.
Podlage za sprejem pravil
Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:
- Higienska priporočila za izvajanje pouka v Osnovni šoli (za učence prve triade
in devetošolce) v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8.5.2020)
- Sklep RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5.5.2020
- Sklep RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30.4.2020
- Publikacija Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s covid–19:
Modeli in priporočila MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, NIJZ, avgust 2020

Imenovanje članov koordinacijske skupine
V času izvajanja vzgoje in izobraževanja v razmerah, povezanih s covid-19, so
imenovani člani koordinacijske skupine v sestavi:
1. Anja Turk
2. Maja Škrbec
3. Metka Polovič
4. Desi Maksić
5. Klara Škrbec.
Nadomestni članici sta Mojca Leskovec in Teja Simčič.
Deležniki vzgojno – izobraževalnega procesa
Organizacija dela v času razmer povezanih s covid-19 zajema vse deležnike VIZ
procesa: učence, strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so
v stiku s šolo (dobavitelji …).

Izvajanje vzgojno – izobraževalnega dela
S 1. 9. 2020 se VIZ delo za vse učence šole izvaja v prostorih OŠ Notranjski odred
Cerknica in obeh podružnicah po modelu B, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli, v
skladu s priporočili NIJZ-ja.
Izvajal se bo pouk obveznega in razširjenega programa, VIZ delo bo potekalo glede
na prostorske in kadrovske kapacitete v šoli.
Splošni ukrepi za zaščito pred okužbo in osebna varovalna oprema
Za zaščito pred okužbo je potrebno:
- redno in temeljito umivati roke z milom in vodo,
- upoštevati higieno kašlja,
- zračiti šolske prostore,
- redno dnevno čistiti in razkuževati vse prostore in površine,
- med odmori učence zadrževati v učilnicah,
- upoštevati varnostno razdaljo,
- razkuževati pripomočke in orodja,
- umivati roke pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov,
- učencem omogočiti uporabo sanitarij med poukom,
- uporabiti masko v skupnih prostorih šole.
Učitelji in drugi strokovni delavci so v učilnici lahko brez maske. V primeru, ko ni
zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra), pa je maska obvezna.
Zaščitne maske iz blaga za učence in učitelje zagotovi šola. Deležniki pa lahko
uporabijo tudi svoje.
Vsi zaposleni in učenci se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in
odstranitve zaščitne maske.
Ob vseh lijakih je nameščen plakat, ki prikazuje pravilno tehniko umivanja rok.
Izvajanje VIZ dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami
VIZ delo za zaposlene, ki podajo izjavo, da so v rizični skupini, se organizira s
potrebami delovnega procesa in na podlagi veljavne zakonodaje s področja delovnih
razmerij.
Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela
Šola mora pred prvim dnem, torej pred pričetkom izvajanja pouka v prostorih šole,
obvestiti starše učencev, da v šolo pošiljajo le zdrave otroke in za to prevzamejo vso
odgovornost.

Šola preko spletne stani in elektronskih sporočil starše in učence obvešča o aktualnih
informacijah povezanih s covid-19.
Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih učencev pri obveznem in razširjenem
programu.
V tajništvu se vodi evidenca prisotnih delavcev šole.
Informator oz. dežurni učenec beleži vse zunanje obiskovalce šole.
Priporočila za prvi šolski dan
Prvi šolski dan v šolskem letu 2020/21 naj bo namenjen seznanjanju učencev z navodili
in priporočili povezanimi s covid-19:
- natančnimi navodili o izvajanju ukrepov,
- varnim prihajanjem in odhajanjem iz šole,
- dodatnimi Pravili šolskega reda,
- dogovorom o komunikaciji v primeru pouka na daljavo,
- izmenjavi informacij in pridobivanju podatkov o dostopnosti IKT,
- informacijami o organizaciji pouka ter posredovanju drugih informacij, ki so
pomembne za izvajanje pouka.
Razredniki naj pri pogovoru z učenci poseben poudarek namenijo psihosocialnem
področju in s tem spodbujajo občutek varnosti.
Pouk in oblikovanje učnih skupin
Pouk poteka v matičnih učilnicah, športni dvorani ali na prostem.
Pouk v drugem in tretjem triletju se organizira v matični in specializiranih učilnicah
(gospodinjstvo, tehnika in tehnologija, računalništvo). Kadar se pouk izvaja v
specialnih učilnicah, se le te pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži.
Pouk športa poteka v športni dvorani. Če vremenske razmere dopuščajo, se pouk
izvaja na zunanjih površinah. Športne rekvizite po uporabi strokovni delavec razkuži.
Pri obveznih izbirnih predmetih in razširjenem programu, kjer se učenci med seboj
mešajo, se dosledno upošteva varnostne ukrepe.
Prihod in vstop v šolo
Vstop v šolo je dovoljen le učencem in zaposlenim.
V šolo učenci vstopajo po vnaprej določenem razporedu. Prihod učencev nadzoruje
dežurni učitelj. Učenci in zaposleni po priporočilih v skupnih prostorih nosijo maske.
Pred pričetkom pouka si učenci umijejo roke.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in s strogim
upoštevanjem varnostnih ukrepov.
Dežurstvo na šoli je organizirano od 7.00 dalje. Razpored dežurstev pripravijo
pomočnici ravnateljice in vodji podružnic.
Razkužila za roke so nameščena pri vseh vhodih v šolo.
Gibanje po šoli
Učenci se po šoli gibajo po navodilu učitelja, upoštevajo smer gibanja in medsebojno
razdaljo.
Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno sanitarije, ki so matični učilnici
najbližje.
Preventivni ukrepi v učilnicah
V vseh učilnicah se nahaja razkužilo za čiščenje površin in razkužilo za roke.
Učitelj redno zrači učilnico in skrbi za upoštevanje vseh higienskih priporočil.
Učenci v učilnicah sedijo vedno na istem mestu.
Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.
Odmori in šolska prehrana
Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici, razen za odhod na stranišče. Na
stranišče hodijo posamezno. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati
medsebojno razdaljo in higienska priporočila.
Učenci malicajo v svoji matični učilnici, razen učencev 6., 7. in 8. razreda matične šole.
Le-ti malicajo v šolski jedilnici z zamikom, v skladu s preventivnimi ukrepi.
Malico pred matične učilnice pred pričetkom odmora za malico prinese kuhinjsko
osebje.
Pred pričetkom malice/kosila se poskrbi za razkuževanje uporabnih površin. Pred in
po zaužitju hrane si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom.
Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) kuhinjsko osebje
odnese izpred matične učilnice po koncu odmora za malico.

Knjižnica
Učenci razredne stopnje v šolsko knjižnico organizirano vstopajo s svojim oddelkom v
spremstvu učitelja. Učenci predmetne stopnje obiskujejo knjižnico po razporedu. V
knjižnici se lahko zadržuje največ 5 oseb. Vrnjene knjige knjižničarka za 3 dni da v
karanteno.
Odhod domov
Odhode učencev iz šole nadzoruje dežurni učitelj.
Učenci vozači na avtobusu nosijo maske. Ravno tako jih uporabijo vsi učenci in
spremljevalci, ki koristijo avtobusni prevoz.
Čiščenje prostorov
Čistilka tudi v dopoldanskem času redno čisti in razkužuje površine.
Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi
z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in
zaposleni dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje (kljuke, ograje, držala,
stikala, potezne vrvice v toaletnih prostorih …), čistilke razkužujejo večkrat dnevno. V
prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi po uporabi.
Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne
opreme.
Šolska kuhinja in jedilnica
Za vse prijavljene učence je organizirano kosilo. Kosilo poteka v jedilnici po določenem
razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev. Za eno mizo sedijo učenci istega
oddelka. Jedilnico se za vsako skupino razkuži.
Zaposleni
V skladu z dogovorom vsi zaposleni v šolskih prostorih nosijo maske in upoštevajo
ostala priporočila.
Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo
socialno distanco.
Sestanki zaposlenih potekajo v manjših skupinah (ob upoštevanju priporočil) ali na
daljavo.

Govorilne ure in roditeljski sestanki
Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo (po telefonu, prek elektronske
pošte ali videokonferenc).
Izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem
upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
Ukrepi v primeru pojava obolenja s simptomi covid-19
Ukrepi v primeru pojava obolenja s simptomi so opisani v dokumentu Vzgoja in
izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s covid–19.

Sprejem, uporaba, veljavnost
Ta pravila je sprejel ravnatelj OŠ Notranjski odred Cerknica. Pravila pričnejo veljati 28.
8. 2020.
Veljajo in uporabljajo se do preklica izvajanja modela B s strani MIZŠ in priporočil NIJZ.
Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi
v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.
V času uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile,
lahko začasno smiselno spremenita Hišni red in Pravila šolskega reda, katerih sprejem
in sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole.

Cerknica, 28. 8. 2020
Ines Ožbolt
ravnateljica

