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HIŠNI RED
od 1. 9. 2021 dalje
V OBDOBJU NEVARNOSTI ZARADI OKUŽBE S SARS-CoV-2
PRIPOROČILA IN NAVODILA UČENCEM IN DELAVCEM ŠOLE
Za zaščito tako učencev kot delavcev šole pred okužbo je potrebno izvajati vse
splošne higienske ukrepe:
✓ Pouk in dejavnosti obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez znakov akutne
okužbe dihal).
✓ Priporočamo, da učenci v šolo pridejo peš, s kolesom ali jih pripeljejo starši.
Učenci, ki se pripeljejo s šolskim avtobusom iz Industrijske cone Trzin, nujno
nosijo zaščitno masko. V šolskem avtobusu bo določen sedežni red, ki ga
učenci, vozači dosledno upoštevajo.
✓ Učenci vstopajo v šolo posamično skozi glavna šolska vhoda, 1. triada in 2. ter
3 triada. Starši učencev 1. triade se od svojega otroka poslovite pred vhodom
v garderobo. V garderobi bo učenca sprejel dežurni učitelj.
✓ Dogajanje pred šolo, na dvorišču/parkirišču, v avli šole, na stopniščih in
hodnikih bo od 8.00 do 16.00 nadziral tudi informator.
✓ Razen učencev, delavcev šole, v šolske prostore ne bo vstopal nihče
nenajavljen. Najavljena oseba vstopi v šolo skozi glavna vrata (vhod 2. in 3.
triade) z zaščitno masko in ob upoštevanju hišnega reda. Vsakega obiskovalca
se evidentira na posebnem seznamu. Starši in druge osebe starejše od 12 let,
lahko vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali
testiranja.
✓ Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. Če nista dostopna, si roke
razkužimo z namenskim razkužilom. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno
po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin,
na katerih je potencialno lahko prisoten virus.
✓ Posode z razkužilom za roke so nameščene na vidnem mestu pri vseh vhodih
v šolo in pred knjižnico ter malo in veliko telovadnico.
✓ Ne dotikamo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
✓ Čim bolj upoštevamo zadostno medosebno razdaljo (vsaj 1,5 do 2 metra).
✓ Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo
usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).
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Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo
roke z milom in vodo.
✓ Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo (priporočilo: na stežaj odpremo
okna in vrata na vsakih 20 minut in naredimo prepih oz. jih odpremo na začetku
in koncu ure). Okna odpira in zapira samo ena oseba - učitelj. Ker se bodo
prostori pogosto zračili, naj bodo učenci primerno oblečeni.
✓ Pouk za posamezne oddelke v največji možni meri poteka v matičnih učilnicah.
✓ V vsaki učilnici bo na vidnem mestu na razpolago razkužilo, ob umivalniku pa
milo, brisače za enkratno uporabo in koš za odpadke.
✓ V učilnicah in skupnih šolskih prostorih so zaščitne maske obvezne za vse
učence in zaposlene.
✓ V računalniški in drugih specializiranih učilnicah, ki jih uporabljajo učenci
različnih oddelkov, je po vsaki menjavi oddelka ali skupine potrebno prostor
obvezno prezračiti. Pred vstopom v prostor, ki ga uporabljajo učenci različnih
oddelkov, si morajo obvezno razkužiti ali umiti roke.
✓ Pouk športa poteka lahko tudi v telovadnici. Garderobe pri mali telovadnici so
namenjene učencem RS, pri veliki telovadnici pa za učence PS. Po vsaki uri
športa se garderoba razkuži, prav tako se določeni športni pripomočki (žoge,
kolebnice, obroči…) za vsako skupino učencev razkužujejo.
✓ Morebitno tiskano učno gradivo učencem deli in ga pobira učitelj, ki si je pred
in po tem umil ali razkužil roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke učitelj pred
popravljanjem vsaj en dan hrani na varnem mestu.
✓ Vsak učenec si prinese s seboj vse potrebno za pouk. Šolskih potrebščin in
pripomočkov si med seboj ne izposojajo oz. naj jih pred uporabo obvezno
razkužijo.
✓ Med glavnim odmorom in 5-minutnimi odmori učenci po nepotrebnem ne
zapuščajo razreda. Zadrževanje v skupinah izven matičnih učilnic (npr. na
hodnikih, v avli, knjižnici) oz. druženje izven šolske stavbe (npr. na šolskem
dvorišču, igrišču, parkirišču, pred vhodom v šolo) ni dovoljeno.
✓ Po malico gresta 5 minut pred glavnim odmorom oba reditelja. Preden zapustita
učilnico, si umijeta roke. Po koncu odmora odneseta posode in ostanke malice
v kuhinjo in si ob prihodu v razred umijeta roke .
✓ Učenci malicajo med glavnim odmorom v razredu. Pred hranjenjem si svojo
klop obrišejo s papirnato brisačo in razkužilom, potem si naredijo pogrinjek s
papirnato brisačko. Roke si umijejo z milom in toplo vodo.
✓ V času malice je učitelj z učenci v razredu.
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✓ Kosilo imajo učenci od 1. do 4. razreda v svojih matičnih učilnicah, vsi ostali
učenci pa v šolski jedilnici po točno določenem razporedu.
✓ Na najbližji WC učenci odhajajo posamično. Tam si roke umijejo, preden se
vrnejo v razred.
✓ Po končanem pouku oz. dejavnostih učenci iz šole odhajajo v primerni
medsebojni razdalji (1,5 do 2 m). Zadrževanje v skupinah oz. druženje z učenci
iz drugih razredov pred šolo ni dovoljeno.
✓ Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za
preprečevanje širjenja virusa.
✓ Govorilne ure za starše in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po
telefonu ali prek video povezav. Le izjemoma so lahko ta srečanja organizirana
v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
✓ Enako bodo v največji možni meri organizirani sestanki zaposlenih in drugih
udeležencev. Če potekajo v živo, morajo udeleženci upoštevati priporočila
glede medsebojne razdalje in uporabe zaščitnih mask.
UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA UČENCA ALI DELAVCA ŠOLE S SIMPTOMI
OKUŽBE
✓ Če zboli učenec in ima vročino (termometer za merjenje telesne temperature
je v zbornici šole) in druge znake akutne okužbe dihal, se pokliče starše. Učenec
v spremstvu dežurnega učitelja, počaka v počaka v izolaciji v kabinetu, pri
vhodu v malo telovadnico. Učenec v času, ko čaka na starše ali skrbnike,
nosi zaščitno masko. Če je pri učencu nato potrjena okužba, njegovi starši o
tem obvestijo šolo.
✓ Če zboli učitelj ali drug delavec šole in ima vročino in znake akutne okužbe
dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. Če je
okužen s covid-19, o tem obvesti šolo.
✓ Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec, učitelj oz. drug delavec šole, se
temeljito očisti, dezinficira in prezrači.
Trzin, 26. 8. 2021

Ravnateljica, Matejka Chvatal
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