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HIŠNI RED OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO  

OB PONOVNEM VRAČANJU V ŠOLO – JUNIJ 2020 

 

Uvodna pojasnila  

Hišni red OŠ Šmartno pod Šmarno goro je dokument, ki je nastal ob ponovnem vračanju v šolo 

– junija 2020, na osnovi Priporočil za izvajanje pouka v OŠ za preprečevanje širjenj SARS-CoV-

2. Učitelji Hišni red predstavijo učencem 1. dan vrnitve na začetni uri pouka. 

 V šolo se vrnejo le zdravi učenci.  

 Otroci z zdravstvenimi omejitvami naj imajo opravljeno individualno oceno tveganja. Oceno 

opravi izbrani pediater ali lečeči subspecialist po posvetu z družino. Ocena temelji na 

trenutnem stanju aktivnosti bolezni, terapiji, dodatnih faktorjih tveganja in lokalni 

epidemiološki situaciji. Starši šoli predložijo Obvestilo zdravnika. Če lečeči specialist oceni, da 

ne obstaja dodatno tveganje za COVID-19, gre otrok lahko v šolo. Sorojenci otroka z 

zdravstvenimi omejitvami lahko grejo v vrtec/šolo, vendar morajo biti posebej pozorni na 

simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužbe.  

 V primeru, da je v družini (v istem gospodinjstvu) drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, 

ki ima zdravstvene omejitve, odsvetujemo vrnitev v šolo. Vsako tako morebitno odsotnost 

urejajo starši z ravnateljico.  

 Pouk na daljavo se ne bo več izvajal, ker je epidemija zaključena.  

 Učencem rizične skupine se posreduje tedenske zaposlitve.  

 Učenci 6., 7. in 8. razreda se 1. 6. in 2. 6. 2020 šolajo na daljavo.   

 Starše razredniki obvestijo, naj imajo učenci s seboj dodatne potrebščine:  

 dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo,  

 plastični bidon ali plastenko z vodo, 

 sredstvo za zaščito pred soncem, pred insekti (velja predvsem v prvi triadi). 
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Prihod v šolo 

Jutranje varstvo  

 Jutranje varstvo se izvaja od 6.30 dalje v učilnicah 9 in 11. Učenci 1. razreda vstopajo v šolo 

skozi vhod za prvošolce. Na vhodu je dežurna oseba, ki usmerja otroke od vhoda do učilnice. 

Učenci 2. in 3. razreda, ki so vključeni v jutranje varstvo, vstopajo od 7.25 skozi glavni vhod. 

Dežurna oseba jih usmeri v učilnico 6, kjer se izvaja jutranje varstvo. Od 8.00 učenci vozači, ki 

so vključeni v varstvo vozačev, počakajo v jedilnici. V jedilnici sedijo v priporočeni varnostni 

razdalji 1,5 m. Dežurna učitelja med 7.30–8.30 nadzirata učence v jedilnici. 

 Učenci 2.–9. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod. Dežurna oseba jih opozarja na 

priporočeno varnostno razdaljo in posamično vstopanje. Učenci se ne preobuvajo na glavnem 

vhodu, temveč gredo obuti do svojih garderob in se tam preobujejo.  

 Starši in druge odrasle osebe, ki niso zaposleni v šoli, ob prihodu ali odhodu učencev v ali iz 

šole ne vstopajo v stavbo. Nujna sporočila sporočajo v tajništvo ali na vhodu preko dežurne 

osebe ali domofona. 

 Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi v tajništvu ali posameznemu 

učitelju; priporočamo, da vstopajo ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo odrasli dolžni 

priskrbeti sami.  

 Ob vstopu v šolo se odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu.  

 Zaposleni vstopajo skozi vhod za zaposlene. 

 Nadzor na parkiriščih in postajališču kombija med 7.30 in 8.30 opravlja hišnik. 

 

Prihod v učilnice 

 Učenci posameznih oddelkov imajo pouk ves čas v matični učilnici, razen v času JV, 

manjših učnih skupinah, izbirnih predmetih, DSP in OPB. Šport in druge oblike pouka 

se izvajajo na prostem ali v učilnici. Uporaba telovadnice je odsvetovana. 

 Učitelji, ki izvajajo pouk v času predure, prevzamejo svoje učence v jedilnici vsaj 5 minut 

pred poukom. 

 Učitelji, ki izvajajo pouk v terminu 1. šolske ure, pridejo v učilnico vsaj 15 minut pred 

začetkom pouka, da poskrbijo za razred: temeljito prezračijo razred, odprejo vhodna 

vrata, preverijo stanje z milom, razkužilnim sredstvom in brisačkami.  
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Maske, razkuževanje  

 Učenci od 12. leta naprej bodo pri vstopu v šolo ali odhodu in pri uporabi garderobe nosili 

masko, v razredu so brez nje. Masko uporabljajo pri gibanju po šoli. Na prostem je ni potrebno 

nositi.  

 Učenci razkužujejo roke ob vstopu v šolo pred pričetkom pouka.  

 Ob odhodu domov si učenci prav tako razkužijo roke.  

 Zaposleni ob stiku z drugimi zaposlenimi uporabljajo masko. V razredu uporabljajo masko le 

ob bližnjem stiku z učencem, pred tablo ne. Maske ne uporabljajo na prostem.  

 Namesto zaščitne maske lahko učenci predmetne stopnje uporabijo tudi druge oblike zaščite 

ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven matične učilnice.  

 Vsi zaposleni in učenci razreda se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in 

odstranitve zaščitne maske ali razkuževanja rok z infografiko, nameščeno v učilnicah, na 

hodnikih, v skupnih prostorih.  

 

Gibanje po šoli, uporaba toaletnih prostorov  

 Učenci se po šoli minimalno gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi in drugimi 

označbami ter dogovori, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo.  

 Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico, ki ni njihova matična, ali v 8. in 9. razredu dodatna 

matična učilnica (učilnice manjših učnih skupin so vidno označene). Učenci različnih razredov 

se ne mešajo in ne družijo med seboj.  

 Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore 

– tiste, ki so matični učilnici najbližje.  

 Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi 

gneča. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati medsebojno razdaljo.  
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Razkuževanje prostorov, zračenje  

 Vrata učilnice so odprta od 8.15 naprej. Dežurna čistilka večkrat dnevno poskrbi za 

razkuževanje kljuke.  

 Pred pričetkom pouka in po vsaki šolski uri – med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel 

predhodno uro in odhaja iz učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.  

Sedežni red v učilnicah, sledenje pouku, šolske 
potrebščine  

 Sedežni red v učilnicah je stalen. Stoli so označeni z imeni in priimki otrok. Med seboj se na 

stolih učenci ne izmenjujejo.  

 Učence opozarjamo na fizično distanco, šolske mize v razredu so razmaknjene.  

 Pouk v manjših učnih skupinah (MAT, TJA, SLJ, izbirni predmeti) 8. in 9. razreda se bo izvajal 

v dodatnih, stalnih učilnicah razreda:  

 8/3, dodatna učilnica je učilnica 25 

 9. a/2, dodatna učilnica je učilnica LUM 

 9.b/2, dodatna učilnica je učilnica 33 

 

 Pouk tehnike se izvaja v matičnih učilnicah, pouk računalništva v učilnici 30. Pri predmetih 

naravoslovja, kemije, biologije in fizike učitelji ne izvajajo poskusov.  

Pouk športa se izvaja na prostem (šolsko igrišče, sprehodi) ali v učilnici. V primeru slabega 

vremena se lahko pouk ŠPO izvaja v telovadnici. O uporabi telovadnice je treba obvestiti 

dopoldansko čistilko, da poskrbi za ustrezno čiščenje prostora po uporabi. 

 Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.  

 Učenci od 1. do 9. razreda imajo šolske potrebščine v šoli, shranijo jih v razredu na mizi. 

Potrebščin ne nosijo domov. 

 Igrala na otroškem igrišču so od 1. 6. 2020 v uporabi. Igrišče je za zunanje uporabnike še 

naprej zaprto. 
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Podaljšano bivanje, odhodi domov 

 Podaljšano bivanje se izvaja v ustaljenih skupinah, določenih pred razglasitvijo epidemije.  

 Razpored prostorov za gibanje pripravijo učitelji OPB.  

 Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke (ob poprej individualno dogovorjeni 

uri s šolo) počakajo pred vhodom, kjer so jih zjutraj oddali v šolo v varni medosebni razdalji, to 

je 1,5–2,0 m do druge osebe. Na vhodu je od 13.00–16.30 dežurna oseba. Na postajališču 

kombija je prav tako dežurna oseba, ki skrbi za red in varnost. 

 Učenci odhajajo domov izpred glavnega vhoda ob določenih urah, ki jih starši sporočijo 

učiteljem razrednikom. Učitelj razrednik poskrbi za obveščanje med učitelji OPB. Zunanja 

igrišča se v času OPB uporabljajo po razporedu – dogovorite se učitelji OPB-ja sami. Za 

komunikacijo uporabljajo domofon ali pošljejo sms, da čakajo otroka pred šolo. Prav tako je 

ob vhodu ves čas dežurna oseba, ki bo pomagala pri obveščanju. 

 Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5–2,0 m.  

 Učenci predmetne stopnje, ki izjemoma (krajši čas) čakajo na starše, počakajo pred šolo pred 

glavnim vhodom. Starše spodbujamo, da otroke, če je le mogoče, navajate na samostojno pot 

iz šole.  

 Učenci naj, če je le mogoče, čim prej po pouku zapustijo šolsko območje in gredo domov.  

Malica, popoldanska malica  

 Učenci malicajo v razredih. Učencem od 1. do 9. razreda malico pripelje kuhinjsko osebje. V 

razredu učitelj, ki poučuje 2. šolsko uro, poskrbi za delitev malice. Ko učenci pomalicajo, 

odnesejo ostanke hrane v šolsko kuhinjo.  

 Prehrana učencev se izvaja skladno s prijavami učencev ob začetku šolskega leta.  

 Prijavo/odjavo obrokov za učence še naprej urejajo starši.  

 Malica je pripravljena enoporcijsko. Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici razreda. 

 Hrano pri malici razdeli učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom.  

 Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato 

naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo 

in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v za to namenjene koše za ločevanje odpadkov. Nato 
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obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z 

vodo in milom.  

 Popoldansko malico za skupino učencev OPB prevzame učitelj skupine v jedilnici. 

Odmori 

 Med krajšimi odmori učenci ostajajo v matični učilnici in se ne zadržujejo na hodniku.  

 Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in 

izmenjaje.  

Kosilo  

 Kosilo je za učence organizirano vsak dan ob upoštevanju fizične distance.  

 Učenci od 4. do 9. razreda jedo kosilo v šolski jedilnici. Učenci hodijo na kosilo po razporedu. 

Glede na razpored učence odpelje na kosilo učitelj, ki je tisto uro z njimi pri pouku. 

 Kuhinja je seznanjena s točnim razporedom.  

 Ob prihodu v jedilnico si učenci razkužijo roke, enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko 

maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5–2,0 m.  

  Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo.  

 

Šolska knjižnica  

 V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta. Knjižničar v zaklenjeni 

knjižnici lahko opravlja tekoča dela. Izposoja ni možna.  Nadaljuje se vračanje učbenikov po 

razporedu. 

 Gradivo učencev in zaposlenih se bo vračalo v škatlo pred knjižnico.  
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Če se v šoli slabo počutim …  

 V kolikor zboli učenec, učitelj takoj pokliče starše, ki ga prevzamejo. Obvesti tudi tajništvo. 

Učenec ta čas nosi zaščitno masko. Počaka na starše v športnem kabinetu ob veliki telovadnici 

ob prisotnosti poslovne sekretarke ali knjigovodkinje. 

 Starši so dolžni obvestiti ravnateljico šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v 

kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid–19. Ravnateljica je dolžna v najkrajšem možnem 

času o tem obvestiti NIJZ. Le-ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor 

kužnosti, ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam 

kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.  

 

         Irena Babnik, ravnateljica 

 


