
 
OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, Zadrečka cesta 37, 3331 NAZARJE, tel.: 03-839-13-60, fax.: 03-839-13-79, e-mail:os.nazarje@guest.arnes.si, www.os-nazarje.si 

 

 

Na podlagi 1. člena vladnega odloka »Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS – CoV-2 z (UL, št.90/20)« in 49. člena  ZOFVI za 

potrebe in namen zagotavljanja največje koristi in dobrobiti vseh otrok in zaposlenih (varnega 

in zdravega okolja) OŠ Nazarje sprejema 

 

DOPOLNITVE HIŠNEGA REDA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2 

 

Nova pravila hišnega reda veljajo za vse prostore matične šole in POŠ Šmartno ob Dreti ter  

vsa pripadajoča območja izven stavb.  

 

V šolske prostore lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni.  

 

Šola je v času pouka zaklenjena. 

 

Ostali uporabniki lahko vstopajo v šolo le izjemoma po predhodni najavi oziroma povabilu in 

če so primerno zaščiteni. Vsi zaposleni morajo voditi in shraniti evidenco zunanjih stikov. 

 

Uporaba mask za zunanje obiskovalce je obvezna! 

 

Upoštevati je potrebno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

 

Zbiranje v skupinah na celotnem območju šole je prepovedano. 

 

Skupni prostori se večkrat dnevno temeljito prezračijo in razkužijo. 

 

Pri koriščenju šolskih prevozov učenci vozači uporabljajo zaščitne maske. 

 

Zaposleni in učenci izvajajo predpisane higienske ukrepe (umivanje, razkuževanje, higiena 

kašlja, kihanja). 

 

POUK IN OSTALE DEJAVNOSTI: 

 

 Vključitev v šolo je obvezna za vse učence razen za tiste, ki imajo zdravstvene težave 

in jim to odsvetuje zdravnik.  

 

 Šola prilagodi pouk učencem po trenutno aktiviranem modelu izvajanja pouka. 

 

 Pri vseh vhodnih vratih je na voljo razkužilo. Vsi učenci in zaposleni se ob prihodu 

razkužijo. 

 

 Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem ohranjajo medosebno razdaljo.  
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 Učenci uporabljajo zaščitne maske glede na priporočila NIJZ in MIZŠ. Maske 

prinesejo s seboj in si jih nadenejo pred vstopom v šolo. 

 

 Ko učenci vstopijo v šolo, se preobujejo in gredo v svojo učilnico, zadrževanje v 

garderobah ni dovoljeno. 

 

 Na šolskih hodnikih so s talnimi označbami zarisani »koridorji«, ki usmerjajo gibanje 

in talne označbe, ki skrbijo za ustrezno razdaljo.  

 

 Ob začetku in na koncu pouka ter med odmori dežurni učitelji skrbijo za nemoteno 

izvajanje ukrepov. 

 

 Učitelji in ostali strokovni delavci nosijo zaščitne maske ves čas pouka, razen kadar 

lahko zagotovijo varnostno razdaljo. Učenci v razredu mask ne nosijo. 

 

 V vsaki učilnici je razkužilo, za vzdrževanje ustrezne higiene rok pa milo in brisačke 

za enkratno uporabo ter koš za smeti. 

 

 Vsaka skupina je v svojem razredu ves čas pouka. 

 

 Zadrževanje na hodniku ni dovoljeno. 

 

 Sedežni red je stalen. 

 

 Učenci si ne posojajo šolskih potrebščin. 

 

 Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji. 

 

 Učenci ne smejo prinašati v šolo igrač. 

 

 Pouk se v največji možni meri izvaja na prostem. Učitelj na prostem izbere prostor, 

kjer ni drugih učencev.  

 

 Zunanja igrala bodo ob rednem razkuževanju v uporabi le, če bo zagotovljeno, da jih 

lahko uporabljajo izključno učenci OŠ Nazarje.  

 

 Učitelj učilnico vsako uro temeljito prezrači in večkrat razkuži površine, ki se jih 

pogosteje dotikamo (npr. kljuke). 

 

 Specializirane učilnice se po vsaki uporabi razkužijo. 

 

 Učenci se za pouk ŠPO ne preoblačijo v garderobah, temveč v matičnih učilnicah. 
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 Malico učenci zaužijejo v razredu. 

 

 Pred hranjenjem učitelj razkuži klop (mizo). 

 

 Učenci si temeljito umijejo roke pred vsakim hranjenjem. 

 

 Kosilo se izvaja v jedilnici po razporedu skupin. 

 

 Upoštevajo se talne označbe glede razdalje med učenci. 

 

 Stoli v jedilnici so postavljeni na ustrezni razdalji. 

 

 Učenci stolov v jedilnici ne premikajo ali prestavljajo. 

 

 Jedilnica se ob vsaki menjavi skupine razkuži. 

 

 Učenci odhajajo iz šole takoj, ko zaključijo z dejavnostmi. 

 

 Starši ne vstopajo v šolske prostore. 

 

 Za varen odhod iz šole poskrbijo dežurni učitelji. 

 

 Starš, ki pride po otroka, se javi dežurnemu učitelju in počaka na otroka pred šolo. 

 

 Stiki med starši, učitelji, svetovalno službo in vodstvom šole se v čim večji meri 

izvajajo preko telefona, videokonferenc ali preko e-pošte in e-Asistenta. 

 

 

Nazarje, 28. 8. 2020 

 

Ravnateljica: 

Vesna Lešnik, prof. 

 


