
Osnovna šola Blaža Arniča Luče 

 

Datum: 27. 8. 2020  

DOPOLNITEV PRAVIL HIŠNEGA REDA V ČASU COVID-19 

Dopolnila so zapisana po priporočilih brošure Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v 

razmerah, povezanih s covid-19  

1. Pouk obiskujejo samo zdravi učenci in zaposleni.   

2. Na šolskih prevozih vsi učenci uporabljajo zaščitne maske. Na hodnikih in v učilnicah, kjer 

ni zagotovljena varnostna razdalja, uporabljajo zaščitno masko učenci, starejši od 12 let. 

Zaposleni,  razen pri frontalni razlagi med poukom, nosijo  zaščitne maske. Tudi vsi 

obiskovalci nosijo zaščitne maske.  

3. V največji možni meri se upoštevajo splošna pravila higiene kašlja in kihanja ter higiena 

umivanja rok, vzdrževanje razdalje od 1,5 do 2 m).  

4. Ob jutranjem prihodu si učenci razkužijo roke, v garderobi se preobujejo in  gredo v 

učilnice, zadrževanje v garderobi in na hodnikih ni dovoljeno.   

5. Med poukom bo šola zaklenjena. Zunanji obiskovalci pozvonijo in sprejme jih tajnica šole, 

ki vodi evidenco zunanjih obiskovalcev.  

6. Pouk poteka od 7.30 do 14.10, podaljšano bivanje je v Solčavi do 15.00, v Lučah pa do 

16.00.  

7. Izvaja se obvezni in razširjeni program, v skladu s priporočili NIJZ. Učenci od 1. do 5. 

razreda v Lučah in Solčavi bodo imeli pouk v matičnih učilnicah, 6. razred v učilnici SLJ  

7. razred v učilnici GUM, 8. razred v učilnici TJA (skupina v učilnici TIT), 9. razred v 

učilnici MAT (skupina v učilnici LUM). Šport se izvaja v športni dvorani. Učenci praviloma 

ne prehajajo med oddelki, v primeru združevanja ali prehajanja skupin se upošteva socialna 

razdalja in učenci nosijo zaščitne maske. Po uporabi specializiranih učilnic učitelj prostor 

razkuži in prezrači. Priporočljivo je izvajanje pouka na prostem.  

8. Za izvajanje ukrepov ob prihodu in odhodu ter v času odmorov skrbijo dežurni učitelji, ki 

pričnejo z dežurstvom v Lučah ob 7.25, v Solčavi pa ob 7.20. 

9. Organizacija prehrane:  

Luče: malica poteka v jedilnici po naslednjem razporedu:  

➢ ob 8. 40: 1. razred v učilnici, v jedilnici 2., 3., in 4. r 

➢ ob 8.55 – v jedilnici  5. in 6. r  - 2. učna ura za te učence od 9.10 do 9.55  

➢ ob 9. 35 – v jedilnici 7., 8. in 9. r.  

Tudi kosilo je organizirano po triadah in sicer I. triada ob 12.00, II. triada ob 12. 30 in III. triada 

ob 13. 05. V Solčavi imajo kosilo v dveh skupinah – po dogovoru.  

10. Učilnice se čim pogosteje zračijo, najmanj pa po vsaki učni uri.  

11. Zaposleni in učenci izvajajo predpisane higienske ukrepe (umivanje, razkuževanje, higiena 

kašlja, kihanja).  

12. Čistilke čistijo šolo po priporočilih NIJZ. V kuhinji se izvaja delo po priporočilih NIJZ.  

13. V primeru suma na okužbo covid-19 v šoli zaposleni ravnajo po protokolu, ki je bil sprejet 

marca 2020, ob izbruhu pandemije. Obolelega, ki kaže znake okužbe, osamimo do prihoda 

staršev in sicer v Lučah učenec počaka v pisarni ravnateljice, v Solčavi pa v kabinetu ob 

učilnici 3. in 4. razreda.  Ravnatelj se v primeru potrjene okužbe s covid-19 posvetuje z 

regionalnim NIJZ, potrjeno bolezen javi MIZŠ.  

Andreja Urh 

RAVNATELJICA  



 

 


