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Pravila in protokoli ravnanja v OŠ Miklavž pri Ormožu v času  

izvajanja pouka po modelu B 
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1. UVOD 
 

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo protokoli ravnanja, dejanja, ukrepi in 
njihovo izvajanje v šolskem letu 2020/21 času izvajanja pouka po modelu B. 
 
Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi 
glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, 
navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  
Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila 
oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole. 
V primeru prehoda na drug model izvajanja pouka zaradi okužb s COVID-19 se bodo 
Pravila ravnanja prilagodila modelu, ki se bo izvajal. 
 

2. DELEŽNIKI VIZ  (vzgojno  - izobraževalnega ) PROCESA 
 
Organizacija dela v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19  zajema vse 
deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, 
starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji,… itd).  
 

3. IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA  
 

4.1   Izvajanje VIZ dela v prostorih  OŠ Miklavž pri Ormožu in Podružnične šole 
Kog 

 
Od 22. 2. 2021 se VIZ delo za vse učence izvaja v prostorih šole po modelu B.  
Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje 
preventivnih ukrepov. Omejitve so podrobneje zapisane  v okrožnici MIZŠ št. 6030-
1/2021/24 z dne 11. 2. 2021 ter v brošuri Modeli in priporočila, ki so jih izdali MIZŠ, ZRSŠ 
in NIJZ . 
 
Pouk po modelu B se izvaja do preklica oziroma do prehoda na drug način izvajanja pouka 
zaradi poslabšanja ali izboljšanja  razmer. 

 

 4.2.  Izvajanje VIZ dela na daljavo 
 
Obvezni izbirni predmeti, v katere so vključeni učenci iz več razredov, se začasno lahko 
izvajajo na daljavo ali v heterogeni skupini. V primeru oblikovanja heterogene skupine je 
nošenje mask pri pouku za učence in učitelje obvezno. 
V primeru morebitne okužbe ali  poslabšanja epidemiološke slike se bo pouk izvajal po 
navodilih epidemiološke službe oziroma MIZŠ v skladu z priporočenim modelom. 
 

4.4. Izvajanje VIZ dela za zaposlene in učence  z zdravstvenimi omejitvami 
 
VIZ delo za zaposlene, ki podajo izjavo, da so v rizični skupini, se organizira skladno s 
potrebami delovnega procesa in skladno z veljavno zakonodajo s področja delovnih 
razmerij. 



O odsotnosti učencev zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Učencem, ki zaradi 
zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, strokovni delavci 
po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo z obsegom učne snovi, ki se 
je pri pouku obravnavala in jim posreduje tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri 
neposrednem pouku ostali učenci. 
 

4.5.   Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela 
 
Šola mora pred prvim dnem, torej pred pričetkom izvajanja VIZ dela v prostorih šole 
seznaniti starše z obvestilom, ki ga je izdalo MIZŠ . 

4. OBSEG VIZ DELA 
 
V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih šole izvaja po obveznem in 
razširjenem programu po priporočilih MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ ( Modeli in priporočila) ter v 
skladu z protokolom za preprečevanje nalezljive bolezni – predvideni ukrepi za 
preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ Miklavž pri Ormožu. 
 

5. ŽIVLJENJE IN DELO ŠOLE V ČASU IZVAJANJA MODELA B 
 
Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. 
Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to sicer 
ni združljivo, saj nam to ne dopuščajo tako kadrovski kot prostorski pogoji. Smo pa 
pripravili ukrepe, da čim bolj zmanjšamo prenos okužbe. 
 

5.1.OBVEŠČANJE 

 

- Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. 

- V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni in izjemoma tudi obiskovalci.  

 

5.2.PRIHOD V ŠOLO 

 

- Učenci vozači uporabijo prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom in odhajajo s 

prvim možnim avtobusom (glede na pričetek/zaključek svojega urnika). Na avtobusu se 

smiselno uporabljajo priporočila NIJZ za model B: polna zasedenost sedišč, obvezna 

uporaba zaščitne maske, uporaba razkužil.  

- Za varen prihod in odhod iz šole naj v čim večji meri poskrbijo tudi starši s svojim 

prevozom. 

- Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Za učence so razkužila pred učilnico. Učenci si 

med izvajanjem vzgojno izobraževalnega dela po potrebi večkrat temeljito umijejo roke.  

- Učenec se preobuje pri svoji garderobi in le to takoj zapusti. 

- Za učence 1. razreda se izvaja jutranje varstvo v matični učilnici.  

- Učenci vozači počakajo na pričetek pouka v matičnih učilnicah. Dežurni učitelji kroži 

med razredi. 

- Ostali učenci prihajajo v šolo pet minut pred pričetkom pouka in se priključijo sošolcem 

v matični učilnici. V šolo učence pospremi odrasla oseba (dežurni učitelj, hišnik). 

- Glavni vhod v šolo v času pouka od 7.30 zaklenjen. Zunanji obiskovalci uporabijo 

zvonec oziroma pokličejo v tajništvo, kjer se vodi evidenca zunanjih obiskovalcev. Na 

podružnici zunanjega obiskovalca vpiše v evidenco oseba, ki ga je sprejela. 



- Strokovni delavci uporabljajo za individualni prihod v šolo od 7.30 stranski vhod skozi 

telovadnico. 

- Varstvo vozačev se izvaja v matični učilnici, dežurni učitelj kroži med učilnicami ter 5 

minut pred odhodom avtobusa spremlja učence na avtobus. V primeru lepega vremena 

se lahko VV izvaja zunaj, učenci iz različnih razredov se ne mešajo med seboj. 

 

5.3.POUK 

 

- Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran. Ves čas gibanja po šoli ter vstopanja 

oziroma izstopanja iz prostorov vzdržujejo socialno distanco (min. 1,5 metra). Učenci 

uporabljajo masko ves čas, razen, ko so v matični učilnici. V primeru, ko se aktivnost 

izvaja v heterogeni skupini (IP, PB) uporabljajo vsi učenci maske. 

- Pouk poteka po urniku v matičnih učilnicah. Sedežni red je določen, učenci so oddaljeni 

drug od drugega vsaj 1,5 m. 

- Pouk v manjših učnih skupinah se za učence od 4. – 9. razreda začasno ne izvaja. 

Pouk v manjših učnih skupinah se po izvajal po potrebi za odpravljanja pomanjkljivo 

predelane učne snovi v znanju, v fazah preverjanja in ocenjevanja znanja ter v ostalih 

primerih, ko to izkažejo strokovni delavci ter o tem obvestijo ravnatelja. V takem 

primeru se pouk lahko izvaja v homogenih učnih skupinah. 

- Šport se izvaja brez mešanja učencev iz različnih skupin. Pouk športa poteka  v 

telovadnici in v lepem vremenu na zunanjih površinah. Do 5. razreda se učenci 

preoblačijo v razredu. Garderobe v telovadnici se za vsako skupino očisti in razkuži. 

Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden. 

- Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v 

matičnem oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine  je nošenje mask pri 

pouku za učence in učitelje obvezno. 

- Interesne dejavnosti se izvajajo le v homogenih skupinah. 

- V šolski knjižnici se izposoja izvaja po na vodilih knjižničarke ter v skladu z priporočili 

NIJZ (največ 15 učencev, če se izvaja VIZ program, sicer 5 izposojevalcev v varnostni 

razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v karanteno). 

- Računalniška učilnica naj se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno 

razkužiti. Ostale specializirane učilnice se praviloma ne uporabljajo. O tem presodi 

učitelj, ki izvaja določen predmet, ki o tem obvesti ravnatelja, ki organizira 

razkuževanje učilnice. 

- Pri pouku PB, kjer se oblikujejo heterogene skupine iz več razredov je uporaba mask 

nujna za učence in učitelje.  

- Šole v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in 

ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo. 

- Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli v okviru matičnega oddelka z upoštevanjem 

higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil. 

- Dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za 

preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba 

na zadostni razdalji oz. z masko).  

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

izmenjujejo in ne izposojajo.  

- Strokovni delavci sproti vodijo seznam (eAsistent) prisotnih pri obveznem in 

razširjenem programu. 



- V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli ter vsi učenci. Priporoča se, da vsi 

učitelji in strokovni delavci pri neposrednem delu z učenci za svojo varnost in zaščito, 

vseskozi uporabljajo zaščitno masko (tudi v I. triletju).  V primeru, ko ni zagotovljena 

ustrezna razdalja ( 1,5 metra), je maska obvezna.  

 

Učenci so razporejeni v  sledeče učilnice: 
 

ODDELEK RAZREDNIK UČILNICA 
št. učencev v 

oddelku 

1.a 
Maja  

Zidarič 
Učilnica 1. 

razreda 9 

2.a 
Lidija  

Mlinarič 
Učilnica 2. 

razreda 12 

3.a 
Danica 
 Zorec Št. 17 10 

4.a 
Simona 

 Gregorec Št. 19 18 

5.a 
Janja  

Lozinšek Št. 16 16 

6.a 
Simona  
Tomažič 

Št. 23 
matematična 25 

7.a 
Bojan 
Cunk 

Št. 13 
nemška 12 

9.a 
Suzana 
 Kosec  

Št. 22 
slovenska 21 

8.a 
Ana 

 Županić 
Št. 7 

glasbena 11 

1.b/2.b 
Milena  
Orešnik 

Učilnica 1. ,2. 
razreda 10 

3.b 
Tanja 

 Novak 
Učilnica 3. 

razreda 8 

4.b/5.b 
Sabina 

 Jurkovič 
Učilnica 4. ,5. 

razreda 11 
    

Podaljšano bivanje s izvaja v sledečih učilnicah: 
 

RAZRED SKUPINA UČILNICA ŠOLA 

1.a/2.a 1. skupina Učilnica 2. razreda Miklavž 

4.a/5.a 2. skupina Učilnica 4. razreda Miklavž 

1.b/2.b 1. skupina Matična učilnica Kog  

3.b 2. skupina Matična učilnica Kog  
 

Zadnji dve uri PB se skupine zaradi manjšega št. učencev združujejo. Učenci v tem primeru 

nosijo maske. 

 

5.4.PREHRANA 

- Malica se organizira v matični učilnici, kjer poteka pouk. 

- Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih 

učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedita dva  učenca 



istega razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m – 2 m). Jedilnico se za vsako skupino 

razkuži. 

5.5.PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE 

 

Za zaščito pred okužbo je potrebno:  

 redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo  

 upoštevanje higiene kašlja 

 učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je 

potrebno v času uporabe redno zračiti vsako šolsko uro. Učenci naj imajo s seboj 

dodatna oblačila. 

 vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo 

 učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah  

 na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu  

 priporoča se, da vsi učitelji in strokovni delavci pri neposrednem delu z učenci 

za svojo varnost in zaščito uporabljajo zaščitno masko. 

 po uporabi pripomočkov/orodij učitelj le te razkuži za seboj oziroma jih za teden 

dni pusti v karanteni (jih ne uporablja) 

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

oziroma se le te odda v karanteno za 7 dni 

 uporaba sanitarij je dovoljena med poukom, počaka se pred njimi, če so zasedena. 

Dežurni učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo, še zlasti pri DD, kosilu in pri 

aktivnih metodah dela (1,5m – 2m). 

 

5.6.RAVNANJE V PRIMERU SUMA NA COVID-19 

- Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, 

oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, 

učenca odpelje v poseben prostor - izolirno sobo (šola Miklavž - prostor za mediacijo, 

št. 8; šola Kog – prostor za izvajanje DSP v pritličju)  in o tem obvesti starše oziroma 

skrbnike, ki učenca prevzamejo. O tem seznani tudi vodstvo šole. Po odhodu se 

prostor razkuži. 

- Ravnatelj šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole 

seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in ravna v skladu s priporočili in 

navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor. 

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

ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z območne enote 

NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ. 

- Če učitelja ali ravnatelja o sumu ali potrjenem primeru covid-19 obvestijo starši, se 

ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom. 

 

 

5.7.SODELOVANJE S STARŠI 

 

- Govorilne ure in roditeljski sestanki praviloma potekajo na daljavo po telefonu ali prek 

preko video povezave. O vseh izjemah se strokovni delavec dogovori z ravnateljem. 

 

5.8.DELOVANJE STROKOVNIH ORGANOV 

 



- Srečanja strokovnih delavcev (aktivi, pedagoške in ocenjevalne konference) bodo, 

odvisno od epidemiološke slike, potekali na daljavo ali v živo. Kadar bodo v živo, smo 

vsi dolžni upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil 

NIJZ.  

- Svet staršev in svet zavoda se prav tako odvijali v živo ali na daljavo. Kadar bodo v 

živo, smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske 

in navodil NIJZ. 

 
 

7.SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST 
 

Ta posodobljena pravila je sprejel ravnatelj OŠ Miklavž pri Ormožu. Pravila pričnejo 
veljati 22. 2. 2021. Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta ali več 
teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste 
pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. 
Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v 
sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično. 
  
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. 
 
 
 
 
 
 
Št.: 100-32/2021-1 
 
Kraj in datum:                                                                 Vlado Hebar, ravnatelj 
Miklavž pri Ormožu, 17. 2. 2021 
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