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Št. del.: 25/2021/4

Aneks k Hišnemu redu na OŠ Dragotina
Ketteja Ilirska Bistrica v času izvajanja
pouka v razmerah, povezanih s covid-19

Ilirska Bistrica, september 2021
Pregledano in posodobljeno: 28. februar 2022

Aneks je sprejet na podlagi priporočil, objavljenih v publikaciji Šolsko leto 2021/22
v Republiki Sloveniji, v razmerah, povezanih s covidom-19 (MIZŠ, Zavod za
šolstvo, NIJZ) in ob upoštevanju navodil MIZŠ in NIJZ.

PROTOKOL IZVAJANJA HIŠNEGA REDA 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 in izvajanje preventivnih ukrepov.
Šola uporablja protokole, ki jih je pripravila v preteklem šolskem letu in jih ustrezno
dopolnila z aktualnimi ukrepi. Ta protokol izvajanja šolskega reda po modelu B velja
od 1. 9. 2021 do preklica.

-

Pomembno je, da v šolo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. Starši v
skladu s priporočili NIJZ v šolo lahko pridejo le po predhodnem dogovoru.
Izjemoma lahko starši učencev 1. triletja v šolo vstopajo le za krajši čas.

-

Učenci, ki v šolo ne prihajajo s šolskimi avtobusi, v šolo pridejo v času od 7.20
do 7.30.

-

Učenci v šolo vstopajo posamično, in sicer z zaščitno masko. Ob vstopu si
razkužijo roke (ali temeljito umijejo z vodo in milom), se preobujejo pri svoji
omarici in odidejo v svojo matično učilnico. V učilnicah, kolikor je to mogoče,
med seboj zagotavljamo zadostno medosebno razdaljo.

-

Pri uporabi stopnišča upoštevamo talne označbe in se čim manj dotikamo
ograje (skupna površina).

-

Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in
vodo oziroma razkuževanje rok, uporaba brisačk za enkratno uporabo ter
upoštevanje higiene kašlja.

-

Za vse zaposlene, učence in obiskovalce šole ostaja v skladu z veljavnimi
predpisi v veljavi obveznost nošenja zaščitnih mask. Zaščitna maska ni
potrebna za vse učence pri pouku športa.

-

Pouk poteka v matičnih učilnicah, določenih za posamezni razred, ali na
prostem. Izjemoma imajo lahko pouk tudi v specializiranih učilnicah.

Razred
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
-

Matična učilnica
učilnica 1. A – rdeči hodnik
učilnica 1. B – rdeči hodnik
učilnica 2. A – rdeči hodnik
učilnica 2. B – rdeči hodnik
učilnica 3. A – rdeči hodnik
učilnica GUM – mansarda
učilnica 4. A – modri hodnik
učilnica 4. B – modri hodnik
učilnica 5. A – modri hodnik
učilnica 5. B – modri hodnik
učilnica BIO (zeleni hodnik)
učilnica GUM – mansarda
učilnica SLJ 1 – modri hodnik
učilnica GEO (zeleni hodnik)
učilnica ZGO (zeleni hodnik)
učilnica MAT (zeleni hodnik)
učilnica KEM (zeleni hodnik)
učilnica SLJ 2 (zeleni hodnik)

Razredničarka/razrednik
Marjana Rozman
Metka Šestan
Jožica Novak
Helena Iskra
Mateja Bubnič
Nevica Iskra
Polona Benigar
Marina Štemberger
Mirjana Tomažič
Klaudia Turković
Vesna Boštjančič
Martina Petek Gojak
Dragica Štemberger Maljavac
Tadeja Možina
Suzi Avsec
Andreja Maljevac
Matevž Sakelšek
Mateja Šepić

Zaprte prostore je treba večkrat dnevno zračiti v skladu z načrtom
prezračevanja (priloga), vse površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo.

-

Pouk športa poteka v telovadnici ali zunaj brez mešanja skupin iz različnih
razredov. Učenci se za šport preoblečejo v matičnih učilnicah.

-

Učenci se med odmori zadržujejo v učilnicah.

-

Učenci

posamično uporabljajo WC, ki jim je dodeljen po nadstropjih.

Zadrževanje na WC-ju je prepovedano.
-

Učenci malicajo v matični učilnici. Predhodno je potrebno poskrbeti za
razkuževanje klopi.

-

Učenci od 1. do 3. razreda imajo kosilo v učilnici, ostali na kosilo odhajajo po
pripravljenem razporedu. Tudi v jedilnici upoštevajo talne označbe, vzdržujejo
medsebojno razdaljo in upoštevajo navodila dežurnega učitelja. Ko učenci
posameznega razreda zapustijo jedilnico, se mize razkuži.

-

Učenci si šolskih potrebščin med seboj praviloma ne izmenjujejo, če pa do tega
pride, jih je treba ustrezno razkužiti.

-

Pri uporabi šolske knjižnice se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje

širjenja okužbe.
-

Dnevi dejavnosti potekajo v šoli oz. njeni okolici, brez mešanja skupin iz različnih
razredov.

-

Šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji in veljavnih priporočil.

-

Pri morebitni udeležbi na dogodkih se učenci različnih oddelkov ne mešajo med
seboj in med njimi je zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 do 2 metra).

-

Učitelji natančno vodijo evidenco udeležbe učencev pri obveznih in neobveznih
izbirnih predmetih, v učnih skupinah in v vseh dejavnostih razširjenega
programa (skupine jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in interesnih
dejavnosti, skupine dopolnilnega in dodatnega pouka …), kjer prihaja do
mešanja učencev iz različnih razredov.

-

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob
upoštevanju higienskih priporočil za preprečevanje virusa covid-19 (če se le da,
samo učenci istega oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji ali z masko).
Medvrstniška pomoč se izvaja med učenci istega oddelka ali na daljavo.

-

Učenci, ki stanujejo v Ilirski Bistrici, po pouku in zaključenih obveznostih v šoli
takoj zapustijo šolski prostor.

-

Varstvo vozačev je organizirano tako, da za varno razdaljo in čakanje poskrbijo
dežurni učitelji, učenci vozači se praviloma zadržujejo na dogovorjenem mestu.
Vsi učenci na avtobusih uporabljajo zaščitne maske v skladu z veljavnimi
predpisi.

-

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli ob

upoštevanju vseh

ukrepov ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo (samozaščitni ukrepi) ali pa na
daljavo (telefon, videoklic …) po predhodnem dogovoru.
-

Ob sumu okuženosti zaposleni takoj zapusti šolo, učenca pa osamimo v za to
namenjeni prostor; ob njem je prisotna odrasla oseba do prihoda njegovih
staršev ali skrbnikov, ki jih o zadevi takoj obvestimo. Starši ali skrbniki so
dolžni otroka prevzeti čimprej. Poskrbimo, da se prostor ustrezno prezrači in
razkuži. V primeru potrjene okužbe se ravnamo po navodilih pristojne
epidemiološke službe.

Protokol se lahko spreminja in dopolnjuje glede na dodatna navodila MIZŠ in NIJZ.

Aleksandra Vadnjal, ravnateljica
Priloge:
Načrt zračenja prostorov v Osnovni šoli Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

