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Pravila ravnanja v OŠ Oskarja Kovačiča 

 

Škofije v času izrednih ukrepov epidemije 

 

COVID – 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ravnateljica 
  
 
    Vlasta Urška Baraga 
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Protokol preprečevanja nalezljivih bolezni na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije 
 
 

Izvajanje VIZ dela v prostorih  OŠ Oskarja Kovačiča Škofije 
 

 

V vrtec in šolo vstopajo  le zdravi otroci/učenci ter delavci šole in vrtca. Druge oseba 
vstopajo v šolske prostore le po predhodnem dogovoru ob upoštevanju PCT pogojev. 
Upoštevanje PCT pogojev je obvezno za vse osebe starejše od 15 let. 
 
 
Vrtec 
 
S 1. 9. 2021 se prične izvajati vzgojna dejavnost v vrtcu Škofije v skladu z modelom B 
(MIZŠ).  
Mlajše otroke starši predajo strokovni delavki, starejše otroke pospremijo do garderobe, 
počakajo, da se preobujejo in vstopijo v igralnico. Starši v igralnice vstopajo le na povabilo 
strokovnega delavca 
 
Šola 
 
Od 1. 9.  2021  se VIZ delo za učence od 1. do. 9. razreda izvaja v nadomestnih prostorih 
OŠ Škofije ob upoštevanju navodil oz. priporočil NIJZ in MIZŠ. Delo se bo izvajalo po modelu 
B (MIZŠ). 
  

V šolo vstopajo učenci sami.  
 

Izvajanje VIZ dela za učence z zdravstvenimi omejitvami 
 
VIZ delo za učence, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih 
omejitev (bolezen, karantena), se nadaljuje v obliki posredovanja gradiva in navodil 
učitelja/razrednika.  
Če je v karanteni cel razred, delo poteka v spletnih učilnicah, preko zoom ali na drug način 
dogovorjen z učitelji.  
 
Če je v karanteni le posamezni učenec, učitelj posreduje gradivo v spletno učilnico ali preko 
elektronske pošte (nižji razredi). Zoom se za te učence ne izvaja. 

 

Izvajanje VIZ dela za zaposlene  
 
Strokovni delavec šole, ki je v karanteni zaradi visoko rizičnega kontakta opravlja delo od 
doma.  
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Maske 
 
Učenci od 1. do 5. razreda ne nosijo mask pri pouku. Nosijo jo v skupnih prostorih.  
Učenci od 6. do 9. razreda nosijo obvezno maske v času pouka in v času odmorov. Pri uri 
športa maske ne nosijo. 
 
Maske za učence nabavijo starši. V šoli jo učenci dobijo le izjemoma. 
 
Maske ne nosijo le učenci, ki imajo zdravniško opravičilo.  
 
Delavci šole nosijo obvezno maske ves čas v vseh prostorih.  
 
Obveznost sporočanja o bolezenskih znakih oz. pozitivnem izvidu testiranja na 
covid+ 
 
Starši morate v čim krajšem možnem času sporočiti na šolo, če je vaš otrok covid+. Le 
tako lahko ustrezno reagiramo. V šoli in vrtcu lahko to sporočite po telefonu na 05 6626 
580 ali po elektronski pošti o-ok.skofije.kp@guest.arnes.si ali telefon 040567774. 
 
V šoli lahko to sporočite razredniku preko easistenta 
 
Obveščanje NIJZ 
 
Če je otrok/učenec covid + in so bili drugi otroci ali učenci ter strokovni delavci v visoko 
rizičnem stiku z njim, gre skupina/razred v karanteno. Šola na NIJZ posreduje podatke 
otrok/učencev, ki so bili v visoko rizičnem stiku ter njihovih staršev.  
 

 OBSEG VIZ DELA 
 
V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Škofije (nadomestne lokacije) izvaja 
po obveznem in razširjenem programu. Izvajata se jutranje varstvo in podaljšano bivanje v 
enakem terminskem razporedu kot v običajnih okoliščinah. 
 
Govorilne ure, roditeljski sestanki, sestanki sveta staršev, sveta šole … se predvidoma 
izvajajo na daljavo, z uporabo informacijske tehnologije ali v dopisni obliki (po elektronski 
pošti). Izjemoma in ob upoštevanju PCT pogojev tudi v živo. Starši podpišejo izjavo o 
izpolnjevanju PCT pogojev. 
 
Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj aplikacije 
eAsistent kot po elektronski pošti ali telefonu. 
 
Vstope v šolo  nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec, zaposlen preko javnih del. 
Učitelj od 1. do 4. razreda, ki ima prvo uro pouk, pričaka učence v matični učilnici od 8.00 
dalje. Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Starši pripeljejo otroke do 
vhodnih vrat, naprej gredo sami.  
 
Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej počakajo pred šolskimi 
prostori na nadomestnih lokacijah 
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Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine: 

- Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo. Klime se ne uporablja, zato naj ima 
vsak rezervno majico in plastično vrečko za shranjevanje oblačil, ki jih nato še isti 
dan odnese domov. 

- Steklenico ali plastenko  z vodo za pitje, ki jo po možnosti natočijo že doma Steklenico 
ali plastenko učenci dnevno odnesejo domov, jo temeljito operejo in naslednji dan 
prinesejo v šolo. 

- Sredstvo za zaščito pred soncem (velja predvsem v prvi triadi). 
 

Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja 
 
Delo v šolski kuhinji poteka skladno s HACCP sistemom. 
V šolo imajo učenci organizirano prehrano kot vedno. Le jedilnike se nekoliko 
prilagodi/poenostavi. Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v razredih. Malica se dostavi pred 
učilnico. Učenci od 6. do 9. razreda malicajo v jedilnici ali v razredu. Narejen je mesečni 
razpored. 
Kosilo poteka v prilagojenih jedilnih prostorih.  
 
Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov. Strežni pult se 
razkuži potem, ko se postreže določeno skupino. 
 

UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19 
 
V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v pisarno ravnateljice (dvorana Burja) ali do 
informatorja (zadružni dom in župnišče), kjer počaka na starša. Učenec v času čakanja nosi 
zaščitno masko. 
 
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.  
 
V kolikor zboli učitelj/delavec šole in vrtca, se umakne z delovnega mesta in pokliče 
izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s Covid – 19, o tem v roku 24 ur obvesti 
ravnatelja šole (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent).  
 
V času uporabe teh pravil se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, 
lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je 
v pristojnosti ravnatelja šole. 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:  Škofije, 1.9.2021                                         Ravnateljica, Vlasta Urška Baraga                                     
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