
Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni  

OŠ Miklavž na Dravskem polju  

  
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)  

  

  

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-a. 

Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to ni 

združljivo, saj nam to ne dopuščajo tako prostorski kot kadrovski pogoji. Smo pa pripravili 

ukrepe, da bi čim bolj zmanjšali morebiten prenos okužbe. Protokol je nastavljen na trenutno 

situacijo in se bo dopolnjeval v času trajanja šolskega leta glede na aktualno epidemiološko 

sliko.  

  

1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni in po predhodni najavi  

zunanji obiskovalci (starši in drugi).   

  

2. Ob vstopu v šolo si razkužimo roke in uporabljamo zaščitno masko: v skupnih 

prostorih, učitelji nosijo masko ves čas. Razkužila so tudi v učilnicah.  

 

3. Učenci se preobuvajo v garderobi. 

  

4. JUV: 

• 10 minut pred začetkom odpremo okna na stežaj 

• ob 7.45, ko vstopijo v oddelek učiteljice, sta dežurna pri vhodu I. VIO  informator 

pri vhodu telovadnica vrtec pa Suzana Laketič, na podružnici Dobrovce pa 

učitelj, ki je bil do takrat v jutranjem varstvu. Dežurstvo traja do 8.20. 

• vhodna vrata v učilnico ostajajo odprta 

• ob vstopu v šolo si morajo učenci razkužiti roke in si nadenejo masko 

• oblačila in čevlje odložijo v garderobo 

• starši v šolo ne vstopajo, pač pa prepustijo otroka osebi (hišniku, informatorju, 

dežurnemu učitelju) pri vhodu 

 

5. POUK: 

• učenci imajo v učilnici dodatna oblačila zaradi pogostejšega prezračevanja 

prostorov 

• če učenci ne obiskujejo JUV, pridejo v šolo med 7.45 in 8.20; če učenec pride v 

šolo kasneje, vstopi v šolo pri službenem vhodu 

• ob začetku zapremo vrata in razkužimo kljuko na vratih 

• redno, vsako uro, učitelj odpre okna na stežaj in prezrači prostor 

• brisanje kljuk z razkužilnimi robci oziroma z razkužilom in papirnato brisačo 

izvedejo učitelji večkrat na dan, obvezno pa po vsakem povratku v učilnico 

• WC – 1. razredi uporabljajo WC na prvi triadi, 2. razredi in 3.b na 2. triadi, 3.c pri 

učilnici;  

• ob odhodu iz učilnice si učenec nadene masko 

• na hodnikih se učenci gibljejo po pravilu prometa (držijo se desne strani) 

• učenci ohranjajo priporočeno razdaljo ves čas pouka (1,5 do 2 m) 

• učitelji so v oddelku do zaključka pouka oziroma do odhoda na kosilo, ko 

skupino/oddelek prevzame učitelj OPB 



• Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne 

izmenjujejo in ne izposojajo.   

• pouk športa načeloma izvajamo zunaj 

• za uporabo igral je narejen razpored in dnevno lahko uporabi igralo samo ena 

skupina otrok; igrala lahko uporabljajo samo takrat, kadar so le ta namenjena 

izključno za šolsko rabo; ob koncu dneva se igrala razkužijo 

• didaktični pripomočki, igrače, … se po uporabi razkužijo oziroma jih damo v 24-

urno karanteno 

6. MALICA 

• med 9.15 (prvi in drugi razred), 9.30 3. razred in podružnica 

• malico pripeljejo pred vrata učilnice delavci kuhinje, malica mora biti zaščitena s 

folijo 

• učenci si umijejo roke, med tem pa učitelj odpre okna in razkuži mize 

• učitelj razkuži ročaj vozička in malico na vozičku pripelje v učilnico v 

razdeljevalni kotiček (v primeru namaza in za sadje, katerega razdeljuje učitelj) 

• učitelj razdeli malico učencem, učenci ne posegajo v posodo; pri razdeljevanju 

malice uporabljamo priložen pribor 

• učenci mizo pokrijejo s pogrinjkom 

• ostanke hrane odvržejo v posodo za organske odpadke, ostalo pa v posode za 

ločeno zbiranje odpadkov 

• po malici si učenci znova umijejo roke, učitelj pa postavi voziček pred vrata 

učilnice 

• v času malice učenci ne odhajajo na WC 

7. KOSILO 

• poteka v jedilnici po urniku, ki je zapisan v organizaciji dela , sedijo pri mizah, 

katere so jim določene in vedno na istem mestu, pazimo na priporočeno 

razdaljo 

• pred odhodom iz učilnice si umijejo roke in na stežaj odprejo okna, nadenejo 

masko in skupaj z učiteljem odidejo po določenem koridorju do jedilnice 

• učenci prevzamejo porcijsko kosilo na razdelilnem pultu in po najkrajši poti 

gredo do svojega mesta pri mizi; učenci se ne vračajo k razdelilnemu pultu, pri 

prevzemu hrane opozorijo na večji obrok 

• za mizo ostanejo tako dolgo, da vsi pojedo, potem si nadenejo masko, vzamejo 

pladenj in ga odložijo na odlagalni voziček/površino; ko odložijo pladenj skupaj z 

učiteljem zapustijo jedilnico in se po koridorju vrnejo v učilnico 

• po vrnitvi v učilnico si temeljito umijejo roke in zaprejo okna (če je to potrebno) 

• po vsaki skupini čistilke počistijo in razkužijo mizne površine in stole 

8. OPB 

• veljajo enaka pravila kot so zapisani pri pouku (prezračevanje, razdalja, uporaba 

mask, razkuževanje,…) 

• starši se z učiteljem dogovorijo za uro odhoda in po otroka ne hodijo v šolo po 

njih; za učenca prvega razreda pa pomahajo pri oknu 

• po igranju z igračami igrače obvezno razkužimo: otroci ne smejo prinašati svojih 

igrač v šolo 

  

9. Šola nenehno ozavešča starše in učence, da naj v šolo vstopajo le zdravi učenci. 

Starše seznanja z vsemi aktualnimi informacijami.  

   



10. Strokovni delavci vodijo seznam (Lopolis) učencev, prisotnih pri obveznem in 

razširjenem programu (prisotnost se lahko vodi sočasno tudi v zvezek).  

  

11. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da učenec kaže znake okužbe 

dihal in ima vročino, ga odpelje iz razreda v predprostor pri pedagoginji / na 

podružnici pa v večnamenski prostor pri knjižnici, o tem takoj obvesti starše oziroma 

skrbnike, ki morajo učenca prevzeti čim prej. Po odhodu se prostor razkuži. V času, 

ko učenec čaka na starše, mora nositi zaščitno masko. 

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska 

pošta,), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. 

Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v 

inkubacijski dobi spremljajo svoje zdravstveno stanje. 

V kolikor zboli učitelj, 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 primeru pojava okužbe šola zagotovi 

temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne šolske stavbe. 

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. 

Vir: NIJZ 

   

12. Ravnateljica šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole 

seznani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po telefonu: 01 400 52 69 ali 

030 483 010, in ravna v skladu s priporočili ter navodili Območne enote Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje Maribor (tel.: 02 450 01 00).  

Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali 

ožjih družinskih članih, se ravnateljica prav tako posvetuje pri epidemiologu z 

območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.  

  

13. Za zaščito pred okužbo je potrebno:   

• redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo;   

• upoštevanje higiene kašlja;  

• zračenje večkrat dnevno;  

• vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo;  

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


• učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah, lahko tudi v 

atrijih pred učilnicami, med skupinami ni mešanja 

• na hodnikih se gibljemo po cestnem pravilu – po desni strani;  

• po uporabi pripomočkov/orodij učitelj le-te razkuži za seboj oziroma jih za 3 dni 

pusti v karanteni (jih ne uporablja);  

• pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke; 

drugi učenci pred potekom 24 ur, ne smejo uporabljati tega pripomočka 

• uporaba sanitarij je dovoljena med poukom (ne v času malice in odmorov), če je 

WC zaseden, mora učenec počakati pred njim in pri tem upoštevati priporočeno 

varnostno razdaljo 

• zunanja igrala se uporabljajo po določenem urniku za posamezne razrede, v 

enem dnevu je lahko na posameznem igralu le ena skupina, na koncu dneva se 

igralo razkuži 

• v zbornici se lahko hkrati zadržujeta največ dva učitelja, po uporabi kopirnega 

stroja (tiskalnika), telefona, mize, kjer je sedel, …, mora delavec (učitelj) le te 

razkužiti.  

   

14. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.   

  

15. Pouk športa lahko poteka tudi v športni dvorani / na podružnici po potrebi tudi v 

večnamenskem prostoru v 2. nadstropju. Učenci se preoblačijo v razredu. Garderob 

ne uporabljamo. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede vedno zunaj. Športne 

rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja 3 dni.  Po uporabi 

prostora, se mora ker ta prezračiti in razkužiti vse površine, s katerimi so prišli učenci 

v stik  

16. Učenci ostanejo znotraj iste skupine tudi pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih. 

  

 

17. V šolski knjižnici je lahko največ 5 učencev, če se izvaja VIZ-program, sicer 5 

izposojevalcev iz istega razreda v varnostni razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za 3 dni v 

karanteno.  

  

18. Računalniška učilnica se ne uporablja. 

19. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne 

izmenjujejo in ne izposojajo.   

  

20. Dneve dejavnosti bomo izvajali v šoli brez zunanjih sodelavcev. Za učence 4. do 9. 

razreda pa na daljavo. Vse ostale dejavnosti (plavalni tečaj, šola v naravi, praktični 

del kolesarskega izpita, ekskurzije) se ne izvajajo. 

  

21. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja za učence I. VIO 

v šoli ob upoštevanju vseh navodil in priporočil NIJZ, za ostale pa na daljavo  

  

 

22. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v treh dneh: na daljavo z uporabo 

aplikacije Teams. 

  

23. Sestanki zaposlenih bodo potekali preko  Teamsa. 



  

 Vstop učencev v šolo:  

1. in 2. razred – vhod 1. VIO  

3.b, 3. c,– vhod telovadnica pri vrtcu  

od 1. do 3. razred podružnica – glavni vhod  
  

  

Miklavž na Dravskem polju, 22. 1. 2021                                                              Ravnateljica zavoda:  

DUŠANKA MIHALIČ MALI  


