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PRAVILA ZA IZVAJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA
OSNOVNI ŠOLI NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
(v besedilu: PRAVILA)

Pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo
izvajanje v razmerah, povezanih s covid-19 na Osnovni šoli Notranjski odred
Cerknica.
Ta Pravila so dopolnitev Pravil šolskega reda in so dinamičen 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 glede na zgoraj navedeno.

1. PODLAGE ZA SPREJEM PRAVIL
Pravila so sprejeta na podlagi:
– Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za
zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2,
– Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in
izobraževanju ter visokem šolstvu, UL, št. 130/21 (https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf),
– Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z
virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21),
– aktualnih okrožnic MIZŠ z navodili ravnanja,
– higienskih priporoči NIJZ za izvajanje VIZ v Osnovni šoli v času okužb s covid-19,
– publikacije Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s covid-19:
Modeli in priporočila MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, NIJZ, avgust 2021.
2. IMENOVANJE ČLANOV KOORDINACIJSKE SKUPINE
V času izvajanja vzgoje in izobraževanja v razmerah, povezanih s covid-19, so
imenovani člani koordinacijske skupine v sestavi:
– Anja Turk,
– Maja Škrbec,
– Metka Polovič,
– Desi Maksić in
– Klara Škrbec.
Nadomestni članici sta Mojca Leskovec in Teja Simčič.
3. 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 ...).

4. IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
S 1. 9. 2021 se VIZ delo za vse učence šole izvaja v prostorih Osnovne šole
Notranjski odred Cerknica in obeh podružnicah po modelu B, ko se vsi učenci
izobražujejo v šoli. To je v skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za
izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in z aktualnimi
priporočili NIJZ-ja. Podrobneje je Model B vsebinsko opredeljen v publikaciji Šolsko
leto 2021/2022 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 (Modeli in
priporočila), ki jih je izdal Zavod RS za šolstvo.
Izvaja se pouk obveznega in razširjenega programa, VIZ delo bo potekalo glede na
prostorske in kadrovske kapacitete v šoli.
Pouk v prvem triletju poteka po oddelkih v matičnih učilnicah, športni dvorani ali na
prostem.
Pouk v drugem in tretjem triletju se pretežno organizira v matični učilnici,
specializiranih učilnicah (gospodinjstvo, tehnika in tehnologija, računalništvo), športni
dvorani in na prostem. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le-te pred
prihodom nove skupine učencev prezrači in razkuži.
Pouk športa za vse učence poteka v športni dvorani. Če vremenske razmere
dopuščajo, se pouk izvaja na zunanjih površinah.
Športne rekvizite strokovni delavec po uporabi razkuži.
Pri obveznih in neobveznih izbirnih predmetih ter razširjenem programu, kjer se
učenci med seboj mešajo, se dosledno upošteva varnostne ukrepe.
Ob upoštevanju priporočil NIJZ-ja, se izvajajo vse dejavnosti in programi, vključno z
dnevi dejavnosti, ekskurzijami, šolami v naravi in plavalnimi tečaji.
Pri načrtovanju in izvedbi vseh VIZ dejavnosti se upoštevajo navodila modela B, s
poudarkom na smiselnem upoštevanju priporočil za ohranitev varnosti in zdravja
vseh udeležencev izobraževanja.

5. PRIMERI, KO SE IZOBRAŽEVANJE IZVAJA NA DALJAVO
Ministrica je 30. 8. 2021 sprejela sklep, na podlagi katerega se bo izobraževanje
izvajalo na daljavo v primeru:
– začasne omejitve ali prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja,
– epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski
pouk ...),
– ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za

preprečevanje širjenja covid-19 ali
– napotitve posameznih oddelkov v karanteno.

6. SPLOŠNI UKREPI ZA ZAŠČITO PRED OKUŽBO
Za zaščito pred okužbo skrbimo z:
– rednim in temeljitim umivanjem rok z milom in vodo,
– upoštevanjem higiene kašlja,
– rednim (v skladu s priporočili NIJZ) zračenjem vseh šolskih prostorov, predvsem
tistih, kjer se giblje večje število udeležencev,
– rednim čiščenjem in razkuževanjem vseh prostorov in površin,
– zadrževanjem učencev v učilnicah med odmori,
– upoštevanjem varnostne razdalje,
– razkuževanjem pripomočkov in orodja,
– umivanjem rok pred uporabo didaktičnih pripomočkov in po njej,
– umivanjem rok pred hranjenjem,
– uporabo sanitarij med poukom,
– obvezno uporabo mask za vse udeležence v zaprtih prostorih šole ter na javnih
površinah na prostem, v kolikor ni možno zagotoviti 1,5 m medsebojne razdalje.
V skladu s 3. členom odloka maske ni obvezno nositi:
– učencem do vključno 5. razreda le v matičnemu oddelku,
– učencem pri pouku športa.
Vsi učenci in zaposleni se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in
odstranitve zaščitne maske.
Na vseh vhodnih vratih so izobešena opozorila o obveznosti nošenja mask v
notranjih prostorih, obveznem razkuževanju rok ter opozorilo osebam, starejšim od
15 let, o vstopanju v stavbo le s PCT pogoji.
Ob vseh umivalnikih je nameščen plakat, ki prikazuje pravilno tehniko umivanja rok.

7. PRIHOD IN VSTOP UČENCEV V ŠOLO
V šolo učenci vstopajo po vnaprej določenem razporedu. Prihod učencev nadzoruje
dežurni učitelj, na matični šoli tudi informator. Ob vstopu v šolske prostore si učenci
in zaposleni nadenejo maske in razkužijo oz. umijejo roke.

8. PREHRANA
Učenci malicajo in kosijo po vnaprej določenem razporedu. V času malice in kosila so
pri učencih prisotni predvideni dežurni učitelji, ki poskrbijo za upoštevanje navodil ob
prehranjevanju (razkuževanje miz, higiena rok …).

9. PREVOZ UČENCEV
Prevozi učencev se izvajajo v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.
10. SAMOTESTIRANJE ZA UČENCE
Samotestiranje je za učence prostovoljno. Učenci ga izvajajo doma.
V primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju učenec oziroma njegovi starši ali
zakoniti zastopniki nemudoma o tem obvestijo izbranega osebnega zdravnika.
Učenec v primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju do prejema rezultata testa
PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za
javno zdravje.
V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec udeleži rednega
izobraževalnega procesa. V nasprotnem primeru pa upošteva navodila NIJZ in o
okužbi nemudoma obvesti šolo.
11. SPREMLJANJE POTEKA OKUŽBE Z VIRUSOM COVID-19 V
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU
Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 ravnatelj v skladu z
navodili NIJZ, ki ureja ravnanje vzgojno-izobraževalnega zavoda opredeli tesne
kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca ter druge ukrepe, ki so potrebni za
zajezitev širjenja okužbe.
Ravnatelj oziroma člani koordinacijske skupine (v odsotnosti ravnateljice) obvesti/-jo
prepoznane kontakte učenca in spremlja/-jo epidemiološko situacijo v vzgojnoizobraževalnem zavodu.
Ravnatelj ali pooblaščene osebe (pomočnici oz. vodji podružnic) spremljajo okužbe
učencev in zaposlenih z virusom SARS-CoV-2 z aplikacijo »COVID-19-STANJE NA
VIZ ZAVODIH«.

12. VSTOP STARŠEV IN DRUGIH OSEB V PROSTORE ŠOLE
Vstop staršem je prilagojen razmeram in ukrepom, ki jih je vzgojno-izobraževalni
zavod dolžan izvajati. Starši in druge osebe starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo
Ie, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Na vhodu
dokazila o izpolnjevanju PCT pogojev preverjajo delavci šole.
Zaradi zmanjševanja tveganja vdora okužbe covid-19 v prostore šole smo organizirali
prihode in odhode mlajših učencev, ki jih spremljajo starši, tako, da starši že pri
vhodu otroka predajo delavcu šole. Ravno tako starši prevzamejo svojega otroka ob
njegovem odhodu iz šole od delavca pri vhodu v šolo.
Pri vstopu in gibanju po šoli je tudi za obiskovalce obvezno nošenje zaščitne maske
in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov (razkuževanje rok, ohranjanje
varnostne razdalje …).

13. OBVEŠČANJE DELEŽNIKOV O IZVEDBI VIZ DELA
Šola pred prvim dnem izvajanja pouka v prostorih šole preko ustaljene prakse
(spletna stran, elektronska sporočila) obvesti starše učencev, da v šolo pošiljajo le
zdrave otroke in za to prevzamejo vso odgovornost.
Preko spletne stani in elektronskih sporočil starše in učence obvešča tudi o aktualnih
informacijah, povezanih s covid-19.
Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih učencev pri obveznem in razširjenem
programu.
V tajništvu se vodi evidenca prisotnosti delavcev šole.
Informator in dežurni učitelj beležita vse vstope zunanjih obiskovalcev šole.
14. IZVEDBA PRVEGA ŠOLSKEGA DNEVA
Prvi šolski dan v šolskem letu 2021/22 je namenjen seznanjanju učencev z navodili in
priporočili, povezanimi s covid-19, in sicer z:
– natančnimi navodili o izvajanju ukrepov,
– varnim prihajanjem v šolo in odhajanjem iz nje,
– dodatnimi Pravili šolskega reda,
– informacijami o organizaciji pouka ter
– s posredovanjem drugih informacij, ki so pomembne za izvajanje pouka.
Razredniki v pogovoru z učenci poseben poudarek namenijo psihosocialnemu
področju in s tem spodbujajo občutek varnosti. Učence tudi motivirajo k trajnostnemu
načinu prihajanja v šolo, kot sta hoja in kolesarjenje.
V ta namen imajo vsi učenci 1. šolski dan prvi dve uri oddelčno skupnost.

