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Načrt izvajanja vzgoje in izobraževanja na OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige v razmerah, povezanih s 

covid-19 je nastal na osnovi modelov in priporočil, ki jih je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. 

Ministrstvo je pripravilo štiri modele, ki so temelj za organizacijo pouka v času koronavirusa in so 

naravnani tako, da bi šole lahko ob upoštevanju zdravstvenih priporočil v čim večji možni meri izvajale 

pouk na šoli. 

 

MODELI POUČEVANJA 

 

 

Aktiviranje posameznega modela za šole se določi na nacionalnem nivoju. Odločitev sprejme Vlada 

RS oziroma minister pristojen za izobraževanje. 

Odločitev za aktiviranje podmodela za zaprtje posameznih oddelkov šole sprejme ravnatelj šole na 

predlog epidemiološke službe Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Skladno s sklepom vlade se šolsko leto 2021/2022 prične z modelom B. V šolo pridejo vsi učenci. 

Organizacija dela in pouk poteka po urniku, ki v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med 

seboj. Šola organizira delo tako, da upošteva vsa navodila, omejitve in higienska priporočila, ki jih 

določa NIJZ za izvajanje pouka v osnovni šoli. 

 

 



Od 1. 9. 2021 se za izvajanje vzgojno – izobraževalnega dela uporablja model B in podmodel BC-

1 OŠ. 

 

POUK PO MODELU B 

 

Model B velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli, pri tem pa veljajo omejitve, ki se nanašajo na 

vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. 

Načrt zajema aktivnosti, navodila in določa organizacijo dela v razmerah pojava koronavirusa. Načrt 

nadgradi Pravila šolskega reda in  Vzgojni načrt, zato ga upoštevamo prednostno. Je priloga hišnega 

reda. 

Načrt je pripravljen na podlagi: 

• okrožnic MIZŠ, 

• uradnih priporočil in navodil, ki jih objavlja NIJZ, 

• Higienskih priporočil za izvajanje pouka v osnovni šoli v času Covid-19, 

• Publikacije Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s Covid-19. 

Za vodenje in izvajanje načrta je zadolžena skupina v sestavi: 

• organizator šolske prehrane in  ZHR: Tatjana Dominić Radivojević (vodja), 

• druga učiteljica v 1. razredu: Katja Tavčar Jermančič (član), 

• učiteljica ŠPO: Brigita Strle (član), 

• učitelj ŠPO in PB ter sindikalni zaupnik: Gregor Vidmar (član) 

• pomočnica ravnatelja za vrtec: Romina Radoš (član) 

• ravnateljica: Eneja Rožanec (član). 

 

Načrt se uporablja za šolo in vrtec. Navodila se bodo po potrebi spreminjala v skladu z navodili 

pristojnih institucij. Del načrta so urniki in različni protokoli. 

 

IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA PO MODELU B IN PODMODELU BC1 

 

1. AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV 

 

Za zaščito učencev in delavcev šole in vrtca pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti 

primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov: 

• redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo; umivanje in razkuževanje rok je obvezno po 
vsakem prijemanju kljuk ali po dotikanju drugih površin, 



• ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami, 

• upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra, 

• zbiranja v okviru učne skupine, na celotnem območju šole, 

• upoštevanje pravilne higiene kašlja,  

• papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter 

vodo,  

• zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj odprta 

okna) ter nekaj minut med učno uro, 

• v šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodnem povabilu, 

• starši, ki pripeljejo otroka v vrtec oz. 1., 2. ali 3. razred upoštevajo vsa higienska navodila in 

navodila, ki jih sprejme vlada RS z odloki.  

 

Zaposleni in druge osebe starejše od 15 let, ki vstopajo v šolski prostor morajo izpolnjevati pogoj PCT 

(prebolel, cepljen, testiran) po veljavnem odloku. Pogoji se lahko spreminjajo glede epidemiološko sliko 

in vladne odloke.  

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in 

druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.  

 

OPREMA IN OZNAČEVANJE PROSTOROV Z OZNAKAMI 

 

Na vhodih v  šolo in vrtec so nameščena razkužila. Pri vstopu v šolo in vrtec si je potrebno razkužiti 

roke. Vsaka učilnica in igralnica je opremljena z milom, papirnatimi brisačami in razkužilom za roke in 

mize. 

Prostori so opremljeni s slikovnimi navodili za pravilno higieno rok in kašlja. Prostore se redno zrači 

pred, med in po pouku. Klimatske naprave se ne uporabljajo, razen ko je onemogočen pedagoški 

proces. 

Učenci imajo določen sedežni red. Računalnika se dotika samo učitelj. Po koncu pouka učitelj 

računalnik izključi. 

Opremo v računalniški učilnici razkuži učitelj po vsaki skupini. 

Športno opremo med oddelki razporejajo in jo razkužujejo športni pedagogi. Za opremo je potrebno 

skrbeti tako, da se onemogoči morebitni prenos okužbe. Za razkuževanje garderob skrbi čistilka. 

Igrače v vrtcu je potrebo redno razkuževati. 

 

VZDRŽEVANJE MEDOSEBNE RAZDALJE IN ZBIRANJE V SKUPINAH 

 

Medosebno razdalja 1,5 m – 2 m morajo upoštevati vsi prisotni v zavodu. Ves čas zadrževanja v šoli so 

učenci v svojem »mehurčku« in se z ostalimi skupinami ne mešajo. Zbiranje v skupinah, razen v okviru 

učne skupine, na celotnem območju šole (tudi na zunanjih površinah) ni dovoljeno. 



Sestanki in učiteljske ter vzgojiteljske seje se izvajajo skladno s priporočili NIJZ in MIZŠ. 

 

RAZKUŽEVANJE IN PREZRAČEVANJE PROSTOROV 

 

Prostore redno, večkrat dnevno prezračujemo in razkužujemo. Okna odpira oziroma zapira učitelj. Ves 

čas prisotnosti učencev v učilnici mora biti prisoten učitelj. V primeru odhoda učitelja iz učilnice, ga 

nadomesti dežurni učitelj na hodniku. 

 

NAČRT ZA RUTINO UMIVANJA ROK ZA OTROKE IN ZAPOSLENE 

 

Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali 

razkuževanju.  

• Ob vstopu otrok (po posebnih navodilih) in zaposlenih v šolo je na vhodu obvezno razkuževanje 

rok .  

• Roke redno in temeljito umivamo z milom in vodo (milimo 1 minuto).  

• V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke 

(30 sek).  

• Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali 

izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po 

dotikanju drugih površin.  

• Umivanje rok je obvezno pred in po hranjenju.  

 

Roke umivamo ali razkužujemo po navodilih, ki jih predpisuje NIJZ. Učence učitelji seznanijo s 

pravilnimi postopki, vsi zaposleni skrbijo za dosledno izvajanje.  

V vsaki učilnici, sanitarijah in vhodih bodo izobešena slikovna navodila.  

Učenci si roke razkužijo ob prihodu v šolo, ker bi bilo umivanje glede na tehnično razpoložljivost objekta 

in organizacijo vhodov predolgo oz. neučinkovito. Roke si razkužijo tudi preden vzamejo jedilni pribor pri 

kosilu, zaradi velikega tveganja prenosa vseh okužb. V preostanku dneva si roke temeljito umivajo. 

 

UPORABA SANITARNIH PROSTOROV 

 

Vstopanje v sanitarne prostore je posamično. Učenci uporabljajo sanitarne prostore v odmoru, 

izjemoma v času pouka. Učenci v sanitarijah nosijo masko. Po uporabi je obvezno umivanje rok. 

Prostori bodo redno čiščeni in razkuženi. 

 

UPORABA TELOVADNICE 

 

Garderobe telovadnice se razkužujeJo po vsaki skupini. Razkužuje učitelj, ki je imel pouk v telovadnici. 

Razkužujejo se kljuke, wc školjka, pipa, klopi in obešalniki in vsi rekviziti, ki so bili v uporabi.  

 



Učitelj sam pripravi rekvizite in pripomočke.  

 

Uvedena je tabela razkuževanja garderob s podpisom, s katerim učitelj zagotavlja, da je opravil 

razkuževanje. Monitoring razkuževanja shranjuje učiteljica športne vzgoje. 

 

 

UPORABA KNJIŽNICE 

 

Uporaba knjižnice poteka po posebnem protokolu. 

Knjižničarka bo izdelala urnik obiskovanja šolske knjižnice po posameznih oddelkih na način, da ne bo 

prihajalo do mešanja oddelkov. 

 

ORGANIZACIJA PREHRANE 

 

Malica se v učilnicah in igralnicah. Pred malico si otroci umijejo roke. Učitelj poškropi mize z razkužilom 

za površine, učenci jo s papirnato brisačo pobrišejo. V vrtcu mize razkuži vzgojitelj predšolskih otrok – 

pomočnik vzgojitelja. Po hranjenju se postopek ponovi. 

 

Malico deli izključno učitelj, ki si pred razdeljevanjem umije in razkuži roke. Obvezno uporablja zaščitno 

masko. Hrane si učenci ne podajajo. Po malici se hrana odnese iz razreda. Malice se pripravljajo 

enoporcijsko. Malica za prenos v učilnico mora biti pokrita s folijo. V razred jo odnese kuharsko osebje, 

ki ima ustrezno delovno obleko, rokavice in masko. 

 

Šolsko kosilo poteka v jedilnici po točno določenem razporedu. Časovni razpored je narejen z 

razmikom med skupinami. Učenci sedijo med kosilom z upoštevanjem razdalje. Ves čas se upošteva 

varnostno razdaljo. Po priporočilih bodo občasno jedilniki preprostejši ali prilagojeni. Kosilo deli 

kuharsko osebje z vso potrebno zaščitno opremo. V jedilnici je dežurni učitelj, ki skrbi za primerno 

razdaljo ter razkužuje mize. Vsak spremljevalec prispeva k boljšemu poteku kosila glede na stanje in 

potrebe. 

Umazano posodo se odlaga na voziček.  

Učenci si roke umijejo v učilnici. 

 

Kosilo v vrtcu se izvaja v igralnicah. Otroci sedijo med kosilom z upoštevanjem razdalje. Pred kosilom 

si otroci umijejo roke strokovne delavke pa tudi roke razkužijo. Strokovne delavke razkužijo mize. To 

storijo tudi po kosilu. 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

 

Šolskih potrebščin si učenci ne posojajo. 

Delovno gradivo, delovne liste… deli učitelj, ki si pred tem umije roke. 

 

 

 



UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV - MASK 

 

Maske se bodo uporabljale v skladu z ukrepi, ki jih bo sprejela Vlada RS. 

Pred uporabo ter po odstranitvi maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke.  

Učenci morajo biti seznanjeni s pravilno uporabo maske. 

 

VSTOP V ŠOLSKE OBJEKTE 

 

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni. Ostali vstopajo le po potrebi, po predhodni najavi ob 

izpolnjevanju pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran).  

Ob vstopu morajo upoštevati vse zgoraj navedene potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, 

upoštevanje medosebne varnostne razdalje, higiena rok, kašlja …).  

Informator oz. pooblaščena oseba pri zunanjih obiskovalcih z izjavo preveri izpolnjevanje PCT pogoja 

ter obiskovalca napoti v ustrezen prostor.  

Za vstop učencev je predvidenih več vhodov. Vsi vhodi so ustrezno označeni. Po pričetku pouka je 

možen vstop le na vhodu 1. 

 

ČIŠČENJE IN NAVODILA ZA TEHNIČNO OSEBJE 

 

Šolski prostori so bili temeljito očiščeni pred pričetkom pouka. Izpiranje vodovodnega sistema je bilo 

opravljeno.  

Najmanj 1x dnevno se bo prostore temeljito očistilo. Razkuževanje površin in predmetov bo potekalo 

večkrat dnevno.  

 

SPREJEM OTROKA V VRTEC 

 

V vrtec se sprejme samo popolnoma zdrave otroke.  

V vrtec lahko pripeljejo otroka samo zdravi starši. 

Starši, ki pripeljejo otroka, morajo nositi masko in si na vhodu razkužijo roke. 

Po sprejemu vsakega otroka si vzgojiteljica umije roke.  

Pri sprejemih in odhodih otrok mora vzgojiteljica imeti masko.  

Ob sprejemu vzgojiteljica poskrbi, da si otroci po prihodu operejo roke.  

Pri sumu na okužbo s COVID-19 so starši dolžni obvestiti vrtec. 

 

IGRANJE NA PROSTEM 

 

Skupine se pri igranju na prostem ne mešajo. 

Uporablja se samo igrala, ki se dajo razkužiti. 

Lesenih igral se ne uporablja. 



Priporoča se podaljšan čas igranja in gibanja na prostem. 

 

IGRAČE IN DUDE 

 

V vrtec in šolo otroci svojih igrač ne prinašajo. 

V vrtcu se dude in »ninice«  shrani za posameznega otroka v škatli z imenom. 

Uporablja se samo igrače, ki jih lahko peremo ali razkužujemo.  

Igrače je potrebno oprati enkrat dnevno, o tem se vodi monitoring.  

 

PREVIJANJE 

 

Osebje ob previjanju nosi rokavice.  

Po previjanju razkuži prevajalno mizo.  

 

SPANJE IN POČITEK 

 

Med ležalniki mora biti primerna razdalja. 

Dnevno je potrebno razkuževati ležišča. 

Posteljnino se pere dnevno, vpisuje se v obstoječo tabelo pranja. 

 

FIZIČNI STIK Z OTROKI V VRTCU 

 

Vzgojiteljica si mora po vsakem crkljanju ali tolaženju otrok umiti roke. 

 

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH 

Seznanitev z ukrepi in navodili dela za preprečevanje okužb bo predstavljeno na učiteljski konferenci. 

Protokoli za tehnično osebje bodo predstavljeni v manjših skupinah z upoštevanjem preventivnih 

ukrepov.  

Predstavljena bo pravilna uporaba in nošenje zaščitnih mask. 

 

INFORMIRANJE STARŠEV IN SKRBNIKOV 

 

Informacije bodo objavljene na spletni strani šole ter preko predstavnikov sveta staršev in po potrebi 

razrednikov.  



Prvi roditeljski sestanek za starše v novem šolskem letu bo v prostorih šole. Roditeljski sestanki bodo 

organizirani v okviru oddelkov. O drugih možnostih informiranja se odloči razrednik. Nadaljnje 

sodelovanje bo odvisno od epidemiološke slike.  

Govorilne ure se izvajajo ob predvidenih terminih preko Zoom aplikacije, po telefonu ali prek objavljene 

elektronske pošte. Starši bodo vabljeni v šolo v primerih, ki jih bo določila šola. Za vstop v prostore šole 

morajo osebe izpolnjevati pogoj PCT. 

 

 

2. NAČRT IZVEDBE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Šolsko leto se prične 1. septembra. Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem, 

letnim delovnim načrtom šole in upoštevanjem vseh navodil ministrstva.  

Učenci ostajajo v matičnih učilnicah razen pri izvajanju ur športne vzgoje.  Pouk MAT, SLJ in TJA v 8. in 

9. razredu poteka v skupinah, za katere so točno določene učilnice. Če je le možno se interesne 

dejavnosti izvajajo v okviru enega oddelka. Pri izvajanju ur podaljšanega bivanja se združujejo učenci  

različnih oddelkov, pri tem pa morajo upoštevati vsa priporočila NIJZ ter ukrepe sprejete z odlokom 

Vlade RS. 

V primeru karantene celotnega oddelka ali skupine učencev, bo potekal pouk na daljavo. 

 

PRIHAJANJE IN ODHAJANJE V ŠOLO IN IZ ŠOLE TER V VRTEC 

 

Starši v vrtec vstopajo posamično. Na odhod predhodnika počakajo na parkirišču. V garedrobi se ne 

zadržujejo več kot je potrebno. 

 

Za učence se priporoča, da prihajajo v šolo peš. 

 

Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.  

 

Učenci od 3. do 9. razreda vstopajo v šolo skozi VHOD 1. Učenci 2. razreda vstopajo v šolo skozi 

VHOD 3. Učenci 1. razreda vstopajo v šolo skozi VHOD 4. 

 

Učenci naj garderobo zapustijo čim prej.  

 

Odhod domov 

 

Učenci iz Marezig in Babičev zapustijo šolo takoj po zaključku pouka in se ne zadržujejo pred šolo. 

 

Avtobusni prevozi potekajo po ustaljenem voznem redu. Varstvo vozačev organizira šola. Učenci čakajo 

na avtobus na točno določenem prostoru, pri tem upoštevajo, da se skupine ne mešajo med seboj. 

Učenci vozači morajo na avtobusu nositi zaščitne maske. 

 

Starši, ki prihajajo po otroke v PB, počakajo otroka pred šolo ter pokličejo učitelja na šolski telefon. 



IZVAJANJE ODMOROV 

 

Med šolskimi odmori učenci ne zapuščajo učilnic, razen med odmorom za malico. Po vsaki uri naj se 

prostor intenzivno prezrači.  

 

Učence se dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok (po kihanju, kašljanju, pred in po 

malici itd.). 

 

V kolikor učitelj za kratek čas zapusti učilnico, opozori dežurno osebo, da nadzira izhode iz učilnice in 

nadzoruje učence. 

 

 

ZUNANJI PROSTOR 

Skupine zapuščajo stavbo pri vhodih določenih za vstop. Učenci se na zunanjih površinah družijo le 

znotraj učne skupine.  

Učitelji organizirajo pouk tako, da glede na možnosti načrtujejo kakšno uro na za to pripravljenih kotičkih 

v okolici šole.  

V času glavnega odmora se učenci zadržujejo na predvidenem delu dvorišča po oddelkih. 

 

NAČRTOVANJE DEŽURSTVA NA ŠOLI 

 

Dežurstvo bo potekalo pred pričetkom pouka na VHODU 1. Dežurstvo bo potekalo tudi med odmorom 

za malico. 

Učence bodo učitelji po koncu pouka usmerili do izhodov ali na kosilo. 

 

3. UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S COVID-19 

 

Če učenec zboli z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, v skladu s šolskimi pravili, šola obvesti 

starše. Učenec počaka starše v izolaciji. 

• Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, učitelj pokliče v vodstvo, ki 

pride učenca iskat in ga izolira v sobi za izolacijo (tiha soba, ki se nahaja pri glavnem vhodu v 

pritličju). 

• V času podaljšanega bivanja učitelj v oddelku obvesti tajnico, ki pomaga organizirati spremstvo 

(čistilko). 

• Med čakanjem učenec nosi masko, če je le to možno.  

• Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj jih/ga v tem času ne uporablja nihče 

drug (invalidski WC v telovadnici). 



• Osebje, ki je v stiku z obolelim, naj nosi masko in upošteva navodila o medosebni razdalji in 

higieni rok.  

 

 

Učenec bo do odhoda domov počakal v izolacijski sobi, do izhoda ga bo usmerila odrasla oseba. Starši 

bodo učenca počakali pred vrati vhoda šole. V stavbo ne vstopajo. Starši se posvetujejo z izbranim 

otrokovim osebnim zdravnikom.  

 

Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo vodstvo šole. Šola nato ukrepa 

v skladu z navodili NIJZ in MIZŠ. 

Če ravnatelja o sumu ali potrjenem primeru covid-19 pri učencu obvestijo starši, ravnatelj ukrepa v 

skladu z navodili NIJZ in MIZŠ. 

Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče 

izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola nato ukrepa v 

skladu z navodili NIJZ in MIZŠ. 

 

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito očisti in izvede 

dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

Če otrok v vrtcu zboli z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, vrtec obvesti starše. Otrok s 

strokovno delavko počaka starše na posebnem prostoru, ločenem od ostalih otrok v igralnici. 

 

Prostore v vrtcu, kjer se je gibal oboleli otrok ali strokovni delavec s COVID-19, se temeljito očisti in 

izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUK PO PODMODELU BC1 

 
Podmodel velja, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posameznem oddelku potrebna karantena za 

učence posameznega oddelka. Za učence posameznega oddelka šola organizira pouk na daljavo za 

določeno obdobje. Za učence, ki imajo pouk v šoli ostaja v veljavi model B ali C, ki je določen s sklepom 

Vlade RS oz. ministrice. 

1. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani šole. 

2. Pouk na šoli in na daljavo poteka po obstoječem urniku. 

3. Pouk na daljavo učitelji izvajajo preko videokonferenc (Zoom) in spletnih učilnic Moodle. 

4. Učitelj izvaja pouk na daljavo v matičnih učilnicah.  

5. Če bo v karanteni več oddelkov hkrati, bomo pouk na šoli in na daljavo izvajali po prilagojenem 

urniku. Prilagojen urnik bo objavljen na spletni strani šole – pouk na daljavo. 

6. Če se posamezni učenec ne bo vključeval v izvajanje pouka na daljavo bo razrednik vzpostavil 

stik s starši ter poskušal ugotoviti in odpraviti razloge. Neodzivnemu učencu bomo, po potrebi, 

dodelili učitelja asistenta. 

 

Ravnateljica 

Eneja Rožanec 

 

 

 


