PRILAGODITVE K PRIPOROČILOM V DOKUMENTU »VZGOJA IN
IZOBRAŽEVANJE V RS V RAZMERAH, POVEZANIH S COVID-19«

18. 5. 2021

Prilagoditve so nastale na osnovi sklepa Strokovne svetovalne skupine Ministrstva za zdravje, sklep 8/1 z
dne 17.5.2021.
Spodnja Tabela 1: Priporočeni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS – CoV-2 v zvezi z
organizacijo pouka v osnovnih šolah po predlogu z dne 18.5.2021 skupaj z opombami nadomešča stolpec
MODEL B-OŠ v Preglednici 2: »Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS – CoV-2 glede
na posamezne modele organiziranja pouka v osnovnih šolah« vključno z opombami na straneh 24 in 25 v
naslovu navedenega dokumenta.
Tabela 1: Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS – CoV-2 v zvezi z organizacijo pouka
v osnovnih šolah po predlogu z dne 18.5.2021
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Opomba 1: Upoštevati je potrebno trenutno veljavna priporočila RSK za pediatrijo in RSK za medicino dela,
prometa in športa (objavljeno na spletni strani NIJZ).
Opomba 2: , Uporaba mask skladno z odloki in s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2.
Opomba3: Več dostopno v tako poimenovanih poglavjih dokumenta Poostrena higienska priporočila za
izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, dosegljivo na
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sola_osnovne_sole_model_c_hig_ukrepi_objava_1
5012021.pdf

Opomba 4: Predmet oz. prireditev je organizirana za mehurček/oddelek . Več o preprečevanju tveganj
povezanih s športnimi in glasbenimi dejavnostmi je dostopno na: : https://www.nijz.si/sl/sproscanjeukrepov-covid-19
Opomba 5: Tudi zunaj priporočamo vzdrževanje mehurčka.
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Spodnje poglavje Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS–CoV-2 za organizacijo
pouka v osnovnih šolah po predlogu z dne 18.5.2021 nadomešča poglavje Predvideni ukrepi za
preprečevanje širjenja okužbe s SARS–CoV-2: Model B-OŠ na straneh 29, 30 in 31 v naslovu navedenega
dokumenta.
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS–CoV-2 za organizacijo pouka v osnovnih
šolah po predlogu z dne 18.5.2021
Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS CoV-2 je priporočljivo oddelke razdeliti v manjše skupine. Z
osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo razredi učencev v celoti, to sicer ni združljivo. Treba
pa se je zavedati, da več učencev v učilnici pomeni večje tveganje za prenos okužb.
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Vsi, ki vstopajo v šolski
prostor, upoštevajo predpisan protokol oziroma načrt gibanja po šoli, ki ga pripravi šola. Na vstopu v šolo
so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom.
Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole.
Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni delavec šole v času
pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake
koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma
skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s
priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje
rok (v prvem VIO prednostno svetujemo umivanje rok), uporaba brisačk za enkratno uporabo ter
upoštevanje higiene kašlja. Zaprte prostore je potrebno zračiti večkrat dnevno. Vsi prostori in površine se
redno, dnevno čistijo in razkužujejo. Svetuje se čim manjše število stikov, zato se priporoča, da se učenci
posameznih oddelkov med odmori ne mešajo. Priporočamo, da se učenci med odmori zadržujejo v
učilnicah oziroma na hodnikih. Za uporabo sanitarij in drugih skupnih prostorov se izdelajo protokoli
prihajanja in odhajanja na način, da prihaja do čim manjšega števila stikov med učenci različnih skupin.
Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe v času prihodov v šolo ter v času odmorov skrbi delavec
šole. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. Pouk se lahko izvaja tudi v specialnih
učilnicah in laboratorijih, ki so pred prihodom nove skupine učencev očiščeni in razkuženi.

Pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih
razredov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v
telovadnici je potrebno pred vsako skupino očistiti in razkužiti.
Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (po možnosti v učilnici,
v kateri se izvaja pouk oddelka). Za učence je organizira prevzem kosil v jedilnici šole na način, da se določi
urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko istočasno nahajajo v jedilnici.
Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.
Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo
oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to naredi učitelj/-ica.
Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med
njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5m do 2m).
Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo v mehurčku/oddelku odvisno od situacije na
destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je potrebno zagotoviti ločenost mehurčkov/oddelkov
učencev. Dnevi dejavnosti se prednostno izvajajo na šoli.
Varstvo vozačev se izvaja v okviru mehurčkov.
Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega oddelka, odrasla oseba na
zadostni razdalji oz. z masko). Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega oddelka ali
pa na daljavo.
Učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci uporabljajo maske skladno z odlokom vlade in s priporočili
glede uporabe mask na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casusirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2.
Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali preko računalniške
oziroma preko 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. Če potekajo v živo,
naj udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, upoštevajo naj
navodila medicine dela.

