
 

 
 
 
 
 
 

 

PRAVILA RAVNANJA V OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH 
v razmerah, povezanih s COVID-19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šmarje pri Jelšah, 31. 8. 2020 
 
 



NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI OD 1. septembra 2020 
 
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI   
 
Vsi zaposleni in vsi učenci po najnovejših priporočilih (trenutno med 31. 8. 2020 in 6. 9. 20209) v 
objektu šole nosijo maske:  zaposleni ves čas (razen v razredu, če je zagotovljena razdalja med 
učiteljem in učenci vsaj 1,5 metra), učenci pa izven  matične učilnice. Za učence se svetuje uporaba 
mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite).  Učenec 
pride z masko že od doma.  

V dodeljenih matičnih učilnicah zaščitnih mask ne nosijo; le-te pa si morajo nadeti, ko učilnico zapustijo 
(med gibanjem po ostalih prostorih šolske stavbe, ob odhodu na stranišče; pri kosilu za mizo ne). Na 
zunanjih površinah maska ni potrebna, a ob upoštevanju priporočene varnostne medosebne razdalje 
(15 do 2 m); za vozače pa je obvezna po priporočilih NIJZ ).  
 
Učence so seznanjeni, da si je potrebno pred  uporabo maske ter po njeni odstranitvi temeljito umiti 
ali razkužiti roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne 
dotikajo. 

Razkužila so nameščena na več dostopnih mestih šole, pri vhodih v garderobe,  v vsaki učilnici, kjer se 
bo izvajal pouk, na straniščih. Prav tako so na več vidnih mestih in v učilnicah, kjer se bo izvajal pouk, 
izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi. 

V času prihodov v šolo je pri vhodih in na hodnikih odrasla oseba (učitelj, tehnično osebje ...), ki skrbi, 
da se ukrepi izvajajo. Enako je tudi v času odmorov. 

Sicer pa je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo (po potrebi z razkužilom za 
roke), zlasti po vsakem prijemanju kljuk, ograje na stopnišču ali po dotikanju drugih površin. 

Ne dotikamo se obraza (oči, nosu, ust) z nečistimi/neumitimi rokami. Upoštevamo pravilno higieno 
kašlja (napotki NIJZ).  

Upoštevajmo zadostno medosebno varnostno razdaljo (vsaj 1,5 do 2 m). 

Odsvetujemo zbiranje v skupinah na celotnem območju šole (razen v matični učilnici). 

 
UČNE SKUPINE – ODDELKI  
Po priporočilih NIJZ in MIZŠ so skupine oblikovane tako, da so vsi učenci posameznega oddelka    
skupaj ves dan v matični učilnici, izjema so le učne skupine pri SLJ, MAT, TJA (8., 9. razred), 
izbirni predmeti, dopolnilni in  dodatni pouk, JV in OPB. 
 
DODELJENA (stalna) UČILNICA 
Učenci  1., 2. in 3. triade  bodo imeli organiziran predmetni pouk večinoma v dodeljenih  
matičnih učilnicah (učilnic ne menjajo, k njim prihajajo predmetni učitelji skladno z urnikom 
pouka in organizacijo dela). V učilnici imajo dodeljeno stalno  mizo in stol. Učenci sedijo na 
razdalji tako, da niso obrnjeni drug proti drugemu.  
 
PRIHOD V ŠOLO 
Na šolskih tleh pred vhodi so talne označbe (pike in puščice), ki učence in starše/skrbnike 
opozarjajo na vzdrževanje želene 1,5 do 2-metrske razdalje na poti v šolsko stavbo, v katero 
vstopajo posamično (na ustrezni varnostni razdalji  in ob uporabi  zaščitne maske – vsi), da  se 



ne drenjajo in tako posledično izognejo stikom z drugo osebo.  V koloni strpno počakajo, da 
pridejo na vrsto za vstop v stavbo.  
Starši/skrbniki  v objekt šole ne vstopajo (če je nujno, se vnaprej dogovorijo; v stavbo vstopijo 
z zaščitno masko ter si razkužijo roke ob vstopu in odhodu iz stavbe; priporoča se komunikacija 
z razredniki in ostalimi zaposlenimi po telefonu/e-pošti/e-asistentu). Ob vstopu v šolo se 
gostje vpišejo na seznam obiskovalcev.  
 
VOZNI RED ŠOLSKEGA PREVOZA: za učence vozače velja od torka,  1. 9. 2020, že ustaljeni 
vozni red. Šolski prevozi se izvajajo skladno s priporočili NIJZ  (Higienska priporočila za 
preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za organizirane osnovnošolske prevoze z 
avtobusi in kombiji).  
 

VSTOP V ŠOLO 

Učenci v šolski objekt vstopajo  pri zanje določenih vhodih posamično, pri tem naj ohranjajo 

od 1,5 do 2-metrsko medosebno razdaljo, nosijo zaščitne maske (vsi)  in upoštevajo označbe 

na tleh, ki jim kažejo ustrezno smer hoje.   

 

Po pouku (kosilu) gredo učenci takoj domov  oziroma na avtobus.  

 
VHOD ZA 1. razred: desno spodaj nižja stopnja 
VHOD ZA 2., 3. in 4. razrede: pri nižji stopnji levo (kot je bilo običajno) 
VHOD ZA 5. razrede: pri garderobi višje stopnje (kot je bilo običajno) 
Vhod za 6., 7., 8. razrede: učenci vstopajo v stavbo pri zanje že ustaljenem vhodu  pri  garderobi 
višje stopnje.  
 
Vstop v šolo je mogoč od 7.20 (če ima učenec 0. učno uro) oziroma od 8.15 (za vse ostale 
učence),  nato se vrata šole ob 8.20 zaprejo in se ponovno odprejo ob 12.00.   
 
Garderobe in garderobne omarice se uporabljajo  v skladu z varnostnimi priporočili (razdalja 
in uporaba mask).  
To pomeni, da se učenci  preobuvajo v copate, vrhnja oblačila pa  odložijo v omarice.  
 
IZVAJANJE POUKA 
Le-ta poteka v primerno velikih učilnicah PO URNIKU.  
 
Ob vstopu v učilnico si učenci snamejo zaščitne maske in  razkužijo roke. Učitelj učence opozori 
na pomen doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov za zmanjšanje morebitne možnosti 
okužbe s COVID-19.  
Učitelji se z  učenci tudi dogovori o načinu odhajanja na stranišče, da ne bi tam nastajala gneča. 
Vsak razred oz. oddelek pa  je natanko obveščen, katere sanitarije uporablja.  Sicer pa se 
učencem   odsvetuje prehajanje med skupinami in učilnicami. Med gibanjem izven matične 
učilnice učenci nosijo zaščitne maske. Med odmori so v učilnicah. 
Del pouka se lahko izvaja tudi  na prostem (zbirne točke so natančno določene) ali v učilnici na 
prostem (učenec naj ima s sabo kapico, ki bo poskrbela za ustrezno zaščito pred soncem). Pri 
premiku iz učilnice do prostora zunaj je potrebno vzdrževati medosebno razdaljo 1,5 do 2 
metra in nositi masko.  



 
JUTRANJE VARSTVO, OPB 
 
Jutranje varstvo se po zakonodaji organizira  samo za učence prvošolce, in sicer od 6. ure naprej, 
za ostale pa  ga šola v okviru nadstandardnega programa organizira za učence od 2. do 4. 
razreda od 7. ure naprej na podlagi pisne vloge za jutranje varstvo,  objavljene na spletni strani 
šole (zavihek STARŠI OBRAZCI). Glede na trenutno situacijo epidemiološke slike svetujemo, da 
učenci prihajajo v šolo tik pred pričetkom pouka.   
 
Starši otrok v šolsko stavbo in do učilnice jutranjega varstva ne spremljajo (izjema so prvošolci 
prvi mesec).  Otroke pospremijo do vhoda v šolo.  
 
Podaljšano bivanje poteka po urniku in razporedu prijavljenih učencev. Starši otrok iz 
podaljšanega bivanja ne prevzemajo v šolski stavbi, ampak otroka počaka pred garderobo, kamor 
ga bo ob zapisani uri napotila učiteljica.  
 

IZVAJANJE POUKA ŠPORTA IN IZBIRNIH PREDMETOV S ŠPORTNIMI VSEBINAMI  
  

Učitelj predmeta šport ali izbirnega predmeta s športnimi vsebinami je dolžan zagotoviti, da so 

pri pouku predmeta učenci na medsebojni razdalji minimalno 1,5 – 2,0 m v mirovanju in še več 

pri gibanju – minimalno 2 metra med dvema učencema.  

Učenci, ki aktivno sodelujejo pri pouku športa, morajo biti zdravi. Med poukom se ne dotikajo 

obraza, roke, ki so neumite/nerazkužene, se obravnavajo kot okužene. Upoštevati morajo 

higieno kihanja in kašlja.  

 Učitelj je dolžan pojasniti učencem, da se površin v prostoru, v katerem pouk poteka, dotikajo 

le toliko, kot je nujno, sicer pa čim manj.  

  

Pouk športa mora potekati tako, da se čim manj uporabljajo rekviziti in pripomočki, ki gredo iz 

rok v roke (npr. žoge, loparji …), če pa že, pa morajo biti pred vsako novo skupino temeljito 

razkuženi. Za razkuževanje rekvizitov in pripomočkov so odgovorni učitelji športa.  

  

V kolikor pouk športa poteka z uporabo pripomočkov/rekvizitov, je učitelj športa dolžan učence 

pred pričetkom uporabe le-teh seznaniti, da se morajo zavedati, da imajo roke zaradi uporabe 

le-teh onesnažene in da so na njih lahko prisotni povzročitelji okužb, tudi SARS-Cov-2.  

  

Športna dejavnost naj poteka v taki meri, da si učenci ne bodo brisali potu z obraza, kajti pred 

vsakim brisanjem potu si mora učenec razkužiti roke in za brisanje potu uporabiti novo brisačo, 

kar v telovadnici ni omogočeno.  

 
 
 
 



ŠOLSKE POTREBŠČINE IN IZVAJANJE POUKA 
 
V šolo učenci vsakodnevno prinašaj šolsko torbo s šolskimi potrebščinami, ki jih nosijo tudi 
domov.  
Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin in pripomočkov. V šolo ne smejo 
prinašati igrač in knjig ter drugih predmetov od  doma.  
 
V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo in (po potrebi) dodatna oblačila 
v primeru, da bi jih zeblo, ker se bodo učilnice pogosteje prezračevale pa tudi del pouka se bo 
izvajal zunaj na točno določenih zbirnih točkah. 
Svetujemo, da si učenci med seboj ne izmenjujejo oz. ne izposojajo šolskih potrebščin in 
pripomočkov.  
 

ŠOLSKA PREHRANA 
 
MALICO bodo imeli učenci  v svojem dodeljenem razredu po vnaprej določenem protokolu 
(skrbno umivanje rok z vodo in milom ter razkuževanje miz pred in po jedi, učenec si pripravi 
pogrinjek).  
 
Na KOSILO  učenci ne gredo sami, ampak  z učiteljem, ki je izvajal pouk zadnjo šolsko uro. Pred 
tem si nadenejo zaščitne maske (vsi), umijejo in razkužijo roke, hrano pa prevzamejo pri 
izdajnem pultu (kot je bilo običajno z izjemo 1. razreda; obrok jih bo čakal na mizi). Za mizo 
pred jedjo masko snamejo, po jedi in odhodu iz jedilnice si jo ponovno nadanejo.  
 
Šolska kuhinja vas obvešča, da bo za učence pripravljala vse tri pri tem pa upoštevala 
priporočila NIJZ, kot je nasvet, da ima otrok s sabo plastenko vode. Spremenjena pa so pravila  
pri deljenju hrane in prehranjevanju, o čemer bodo učenci obveščeni s strani učiteljev.  Vsa 
ostala navodila šolske kuhinje najdete objavljena na spletni strani šole, tudi telefonsko številko 
kuhinje za morebitne informacije (03) 81 71 506 / e-pošta: vinko.cokl@os-smarje.si . 
 
 
 
HIGIENSKI UKREPI V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

Za šolske knjižnice veljajo enaka priporočila kot za splošne knjižnice.  

 

NIJZ (priporočila za knjižnice), 3. 6. 2020  

 
Priporočila za učence, učitelje in druge obiskovalce šolske knjižnice:  

– Pri vhodu v knjižnico in ob izhodu si razkužijo roke.  

– Vzdržujejo medosebno razdaljo najmanj 1,5 oziroma 2 metra. 

– Obvezno nosijo zaščitno masko (starejši od 12 let). 

– Največje število uporabnikov v knjižnici je 6. 

mailto:vinko.cokl@os-smarje.si
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf


– V knjižnici poteka samo izposoja. 

– Učenci se ne zadržujejo v knjižnici, čitalnica je zanje zaprta.  

– Računalniki niso v uporabi.  

– Čim manj se dotikajo različnih površin, predmetov, knjig, predvsem tistih, ki si jih ne 

nameravajo izposoditi.  

– Knjigo, ki jo prelistajo, odložijo v škatlo za »pregledano gradivo«. 

 

Učenci od 1. do 5. razreda  

Predlagamo naslednji urnik prihoda v knjižnico: 

o ponedeljek: 1. razred 

o torek: 2. razred 

o sreda: 3. razred 

o četrtek: 4. razred 

o petek: 5. razred  

Zanje izposo potekala med poukom in v času podaljšanega bivanja.  

 

Učenci od 6. do 9. razreda  

Zanje je knjižnica odprta ves čas.  

Razpoložljivost gradiva doma predhodno preverijo v COBISS+ (iskalnik na šolski spletni strani). 

Spodbujamo, da gradivo naročijo na e-naslov: knjiznica@os-smarje.si in ga pridejo v istem 

tednu iskat. Predstavili jim bomo tudi možnost rezervacije gradiva.  

 
 
ODHOD DOMOV 
Po končanem pouku učitelji poskrbijo, da  učenci (ki gredo po pouku takoj  domov)  na 
predpisani razdalji varno zapustijo šolsko poslopje. Iz šole izstopajo posamično pri za njih 
določenem vhodu/izhodu  in pri tem ohranjajo priporočeno varnostno razdaljo 1,5 do 2 metra 
in nosijo zaščitne maske. Tudi v tem času je pri vsakem vhodu ter na hodniku prisotna odrasla 
dežurna oseba, ki skrbi, da učenci spoštujejo ukrepe.  
 
Po pouku gredo učenci: 

a)  takoj domov (če nimajo kosila in niso vozači), 
b)  na kosilo  z učitelji zadnje šolske ure, potem pa domov z organiziranim šolskim 

prevozom  oziroma peš, s starši ... 
c) V OPB 
 

mailto:knjiznica@os-smarje.si


PROTOKOL ZA PEVSKE ZBORE Z NAVODILI OBNAŠANJA V ČASU COVIDA-19  
 

- vaje se lahko udeležijo samo zdrave osebe, 

- upošteva se zdravstvene omejitve pri zborovodkinjah in učencih, 

- umivanje/razkuževanje rok, 

- higiena kihanja in kašlja, 

- čiščenje in razkuževanje površin, 

- zračenje prostorov, 

- ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami, 

- zadostna medosebna razdalja med učenci, ki ne pripadajo istemu oddelku: sede 

najmanj 1,5 m, v gibanju najmanj 2 m, 

- pevci imajo določen sedežni red po oddelkih, 

- urnik uporabe prostorov: na vajo bodo prihajali s časovnim zamikom (pevce otroškega 

zbora ločeno po oddelkih pripelje zborovodkinja), 

- zborovodja, učenci 3. VIO ter 5. in 6. razreda bodo ob upoštevani priporočeni razdalji 

nosili maske, 

- vodenje evidence prisotnosti v eAsistentu. 

 

 
 
 

Na šolskem dvorišču se učenci po pouku ne zadržujejo dlje, kot je potrebno! 
 

 
 
 

UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19 
 

V kolikor zboli UČENEC z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s 
postopkovnikom šole obvesti starše/skrbnike. Učitelj učenca napoti v izolacijo – to je v sobo  
za goste (na centralni šoli soba pri šolski zobni ambulanti), kjer v prisotnosti dežurne osebe 
(ta nosi zaščitno masko, pazi na ustrezno medosebno varnostno razdaljo in umivanje rok) 
počaka na starša, ki ga prevzame po predhodnem klicu, ki ga opravi tajnica. Če je možno, tak 
učenec ta čas nosi zaščitno masko. Uporablja pa tudi samo določene sanitarije (zraven sobe 
za goste), ki jih v tem času nihče drug ne uporablja. 
 
Na podružnici bolni učenec počaka na starše  z dežurnim učiteljem v  predprostoru pri vhodu 
v šolo. 
 
Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka. V primeru, da zdravnik 
napoti otroka na testiranje in je izvid negativen, dobi učenec navodila za zdravljenje od 
izbranega zdravnika in preiskava na COVID-19 je zaključena. 
 
Če je pri učencu potrjena okužba COVID-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oz. ga 
o tem obvesti izbrani zdravnik učenca. V primeru pozitivnega izvida začne voditi 



epidemiološko preiskavo, v kateri sodelujejo NIJZ, vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in 
drugi. Tako se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim učencem v 
času kužnosti doma, na poti v šolo, v šoli … O epidemioloških ukrepih v osnovni šoli se vodstvo 
šole posvetuje z območno enoto NIJZ. O primerih COVID-19 je praviloma obveščeno zdravstvo.  
 
Sicer pa se prostore osnovne šole, kjer se je gibal oboleli učenec s COVID-19, temeljito očisti, 
izvede dezinfekcijo in temeljito prezrači.  
 
Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), 
v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s COVID-19.  
 
 

Ravnatelj je dolžan 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.  
 
Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski 
dobi spremljajo svoje zdravstveno stanje. 
 
 
 

IZOLACIJA IN KARANTENA  

  

Izolacija se odredi zbolelim osebam kurativno, karantena pa zdravim osebam preventivno.  

  

Izolacija je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s COVID – 19 . Bolnik ne sme 

zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za 

preprečevanje širjenja bolezni. Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, pa so sicer zdrave, 

navodila poda epidemiolog. Po navadi so zdrave osebe skupnega gospodinjstva kot je obolela 

oseba,  v karanteni.   

  

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečitve širjenja nalezljivih 

bolezni, omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje na 

predlog NIJZ. Oseba mora ostati doma oziroma na naslovu, ki ga navedem osebe v skupnem 

gospodinjstvu brez odrejene karantene pa morajo upoštevati priporočila glede fizičnega 

distanciranja, osebne higiene zlasti rok, zračenja prostorov itd. Osebam, ki živijo v skupnem 

gospodinjstvu z osebo, ki ji je bila odrejena karantena, in ki jim karantena ni bila odrejena, ni 

odvzeta svoboda gibanja.  

  

Če  otrokom ni bila odrejena karantena, lahko obiskujejo šolo. V šolo jih pripelje zdrava oseba, 

ki ni v karanteni.   



 Oseba, ki je v karanteni, kakor tudi druge osebe skupnega gospodinjstva, morajo spremljati 

svoje zdravstveno stanje in ob pojavu znakov akutne okužbe dihal čimprej poklicati izbranega 

ali dežurnega bolnika.  

  

  

 Karantena skupine otrok  

  

Če je v skupini ali oddelku šole potrjena okužba s COVID-19 pri učencu ali zaposlenem, 

epidemiološka služba pripravi oceno tveganja. Na podlagi ocene tveganja se za ljudi, ki so 

imeli tesne stike z bolnikom, predlaga karantena na stalnem ali začasnem naslovu za 14 dni od 

zadnjega stika.  

  

Če je okužba s COVID – 19 potrjena pri učencu, NIJZ glede na položaj po navadi predlaga 

karanteno za ves oddelek. O začetku karantene učence obvesti epidemiološka služba. Odločbo 

o karanteni osebe prejmejo po pošti z Ministrstva za zdravje oz. jim jo vroči policija.  

  

V celotnem trajanju karantene učenec ne sme zapuščati bivališča. V tem času je treba 

upoštevati priporočila NIJZ:  

  

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnemnaslovu  

  

in navodila NIJZ:  

  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/obvestilo_za_starse_otroka_ki_m 

u_je_bila_odrejena_karantena_vzgojno-izobrazevalni_zavodi_1_27.7.2020.pdf  

  

Če otroka testirajo na SARS-CoV-2 v času karantene in je izvid negativen, se karantena kljub 

temu ne prekine oz. se njeno trajanje ne skrajša.  

  

Če ima otrok, ki mu je bila odrejena karantena, sorojenca, ki mu karantena ni bila odrejena, le 

ta lahko normalno obiskuje šolo ali vrtec.  

  

Starš, ki v času karantene ne skrbi za otroka, ki mu je bila odrejena karantena, v tem času 

normalno hodi v službi. Skrb starih staršev za otroka v karanteni je odsvetovana zaradi 

možnosti prenosa bolezni na predstavnika rizične skupine.  

  

Starši vsakodnevno spremljajo otrokovo zdravstveno stanje in ugotovitve beležijo v tabelo za 

spremljanje zdravstvenega stanja z NIJZ. V primeru pojava bolezenskih znakov akutne okužbe 

dihal, čimprej pokličejo izbranega ali dežurnega zdravnika. Ob pojavu bolezni pri otroku se 

karantena spremeni v izolacijo.  
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https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
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https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
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Odreditev karantene za otroke in zaposlene enega oddelka šole zaradi pojava COVID-19 

pomeni, da preostali oddelki nadaljujejo z delovanjem v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.  

  

V kolikor se pojavijo novi primeri okužb v drugih oddelkih, NIJZ ponovi oceno tveganja in 

predlaga nadaljnje ukrepe.  

  

 

Uveljavitev podmodela BC1-OŠ  

  

Odločitev za aktiviranje podmodela za zaprtje posameznih oddelkov šole sprejme ravnatelj 

šole na predlog epidemiološke službe Območne enote NIJZ. Ravnatelj še isti dan odločitev 

sporoči Sektorju za osnovno šolo na MIZŠ.  

  

Podmodel BC1-OŠ se uveljavi takrat, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posameznem 

oddelku potrebna karantena za učence posameznega oddelka. Za učence posameznega 

oddelka šola za določeno obdobje organizira izobraževanje na daljavo.  

  

Za učence, ki imajo pouk v šoli, v primeru aktiviranja tega modela ostaja v veljavi obstoječi 

model (B ali C, odvisno od sklepa Vlade RS).  

  

V času veljave podmodela BC1-OŠ potekajo sledeči procesi:  

 strokovni organi šole sprejmejo odločitev o komunikacijskem kanalu za posamezni 

oddelek, o čemer obvestijo učence in starše oddelka,  

 izobraževanje na daljavo je osnovano na video razlagah. Učitelji vnaprej posnamejo 
razlago (video), kar učencem omogoča večkratno predvajanje le te in s tem samostojno 

razpolaganje s časom in individualizirano usvajanje snovi,  

 do vseh učencev šola dostopa usklajeno. Posebno pozornost šola nameni učencem iz 
ranljivejših skupin,  

 izobraževanje na daljavo se izvaja 5 dni v tednu, od ponedeljka do petka,  

 strokovni delavci so s strani ravnatelja prerazporejeni na strokovne delavce za pouk v 

razredu in na strokovne delavce za izobraževanje na daljavo,  

 v času izobraževanja na daljavo učitelji in šola vodijo evidenco vključevanja učencev v 
izobraževanje na daljavo. Če se posamezni učenec ne vključi, mora razrednik 

kontaktirati starše in ugotoviti razlog za to ter ga odpraviti,  

 šola mora pripraviti načrt organizacije dela za vse učitelje v oddelku, v katerem začasno 
poteka izobraževanje na daljavo. Pregled nad izvajanjem izobraževanja na daljavo ima 

ravnatelj.  

  



SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST  

  

S temi Pravili OŠ Šmarje pri Jelšah po priporočilih NIJZ tudi seznanja učence in njihove starše, 
da je ob ponovnem zagonu pouka in s tem povečanem številu socialnih stikov kljub 
zagotavljanju vseh higienskih in drugih preventivnih ukrepov tveganje za prenos okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 večje, zato je potrebno, da učenci in starši skušajo ustrezno zaščititi 
svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – 
kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo zaščitne maske. Šola tudi seznanja 
starše, da je odgovornost za to, da v šolo pošiljajo zdravega otroka, na njihovi strani.  
  

  

Ta pravila je sprejel ravnatelj OŠ Šmarje pri Jelšah. Pravila pričnejo veljati 1. 9. 2020. Veljajo in 

uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do 

sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem 

dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Smiselno enako velja za 

preklic/spremembo/dopolnitev navodil/priporočil pristojnih institucij. Posamezne 

spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu 

popravljenih/dopolnjenih/spremenjenih Pravil bodisi posamično.  

  

Ta pravila se skladno s predhodnim odstavkom tega poglavja spremenijo tudi, kadar Vlada RS 

sprejme sklep, s katerim se uveljavi katerikoli drug od predvidenih modelov izobraževanja. Če 

je smiselno, se v takem primeru dopolnijo, v kolikor bi bile spremembe preobsežne, pa se 

sprejmejo nova pravila, fokusirana na uveljavljen novi model izobraževanja.  

  

Ta pravila so sestavni del Pravil hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti 

ravnatelja šole.  

 

 

Šmarje pri Jelšah, 31. 8. 2020                                                                      Mitja Šket, ravnatelj 
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Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta  
 

Spoštovani starši,  

 

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem 
upoštevate naslednje: 
 
1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

 
2. Otroku ni bila odrejena karantena. 

  
3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.  

 
4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba  

s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma. 
 

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2  

pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če 

je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.  

V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja 

navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami  
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi  
za težek potek bolezni.  

 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska 

doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se 

najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, 

vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih 

bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in 

zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so 

srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za 

težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za 

prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi 

ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša 

dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na 

spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe 

s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom. 

 



VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV 
 
 

❖ ŠOLSKI AVTOBUSI 
 
BUS 1    
 

☞ 6.50 Ponkvica – 7.00 Grobelno – 7.05 Šentvid – 7.15 OŠ Šmarje 
 

☞ 7.25 OŠ Šmarje – 7.35 Ponkvica – 7.45 Grobelno – 7.50 Šentvid – 7.55 OŠ Šmarje   
 

☞ 8.00 Stranje – Belo – OŠ Šmarje 
 

☞ 13.05 Šmarje – Grobelno 
 

☞ 14.00 OŠ Šmarje – OŠ Šentvid – Grobelno – Ponkvica 
 
 
BUS 2 
 

☞ 6.45 Sveti Štefan – 7.00 Ločnec – 7.15 OŠ Šmarje 
 

☞ 7.45 Sveti Štefan – 7.55 Ločnec – 8.05 OŠ Šmarje 
 

☞ 13.05 OŠ Šmarje – Ločnec – Sveti Štefan 
 

☞ 14.00 OŠ Šmarje – Ločnec – Sveti Štefan 
 
 
BUS 3  
 

☞ 6.50 Gabernik – Pečica – Lemberg – 7.00 Sladka Gora – Mestinje – 7.15 OŠ Šmarje 
 

☞ 7.20 OŠ Šmarje – 7.30 Sladka Gora – Lemberg – Gabernik – 7.55 OŠ Mestinje – 8.05 
OŠ Šmarje  

 
☞ 13.05 OŠ Šmarje – OŠ Mestinje – Sladka Gora  – Gabernik – Podplat 

 
☞ 14.00 OŠ Šmarje – Mestinje – Sladka Gora – Gabernik – Podplat 

 
 
BUS 4  
 

☞ 6.40 Mestinje – Kristan Vrh – Hajnsko – Vršna vas – 7.05 Zibika – Stranje – 7.15 OŠ 
Šmarje 

 
☞ 7.15 OŠ Šmarje – 7.25 Zibika – 7.35 Tinsko – Vršna vas – Zibika –  Hajnsko – 8.05 

OŠ Šmarje 
 

☞ 13.05 OŠ Šmarje – Kristan Vrh – Hajnsko – Zibika –Tinsko – Vršna vas –  Šmarje 
 

☞ 14.00 OŠ Šmarje – Stranje – Zibika  –Tinsko – Kristan Vrh –  Šmarje 
 

 



 3. odvoza ni. 
 
Za učence, ki imajo do šole nevarno pot ob prometnih cestah, je organiziran prevoz z 
MINIBUSOM.  
 

RELACIJA ČAS ODHODA ČAS PRIHODA 

Šmarje–Gornja vas–Bodrež–Rakovec–

Lipovec–Šentvid 

7.00 7.30 

Šentvid–Halarjev breg–Močle–Vodenovo–

Halarjev  breg–Senovica–OŠ Šmarje 

 

7.30 

 

7.50 

Šmarje–Mestinje–šola Kristan Vrh–Plat–

Kačji Dol–Kristan Vrh–Šmarje 

7.50 8.15 

Šmarje–Stranje–Šmarje  13.05 13.15 

Šmarje−Vodenovo−Šmarje 13.20 13.45 

Kristan Vrh /šola/–Plat–Kristan Vrh 

/šola/–Mestinje  

14.05 14.15 

Šmarje–Šentvid–Grobelno–Rakovec–

Grobelno–Šentvid–Zg. Bodrež−Gornja 

vas−Šmarje 

14.30 15.00 

 
 
 

 

 


