
 

 

Dodatek k hišnemu redu  

Zaradi ogroženosti z okužbo Covid-19 je v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ Hišni red OŠ Ljudski vrt za 

šolsko leto 2022/23 dopolnjen glede dela v šoli in izvajanja pouka.  

Za zaščito učencev in zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2 je v šoli potrebno zagotoviti primerne 

pogoje in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov. Vsi prostori šole morajo biti ob 

prihodu učencev in zaposlenih čisti ter razkuženi. Na hodnikih so talne oznake za smer gibanja, ki jih 

morajo vsi dosledno upoštevati.  

Za šolsko leto 2022/23 sta zaenkrat predvideni dve fazi ukrepov.  

Faza 1, kjer je dosledno potrebno upoštevati naslednje ukrepe: 

- razkuževanje in zračenje prostorov,  

- v šolo pridejo le zdravi zaposleni in učenci, 

- v primeru okužbe učenca njegovi starši kontaktirajo otrokovega osebnega zdravnika, po 

potrjeni okužbi starši obvestijo razrednika, le-ta pa pomočnico ravnateljice, v primeru okužbe 

zaposlenega le-ta obvesti pomočnico ravnateljice ali ravnateljico, 

- vodstvo šole obvesti vse, ki so bili v stiku z okuženim, da so pozorni na morebitne bolezenske 

znake, 

- samotestiranje doma ob simptomih ali stiku z okuženo osebo. 

Faza 2: 

- razkuževanje in zračenje prostorov,  

- v šolo pridejo le zdravi zaposleni in zdravi učenci, 

- v primeru okužbe učenca njegovi starši kontaktirajo otrokovega osebnega zdravnika, po 

potrjeni okužbi starši obvestijo razrednika, le-ta pa pomočnico ravnateljice, v primeru okužbe 

zaposlenega le-ta obvesti pomočnico ravnateljice ali ravnateljico, 

- vodstvo šole obvesti vse, ki so bili v stiku z okuženim, da so pozorni na morebitne bolezenske 

znake, 

- samotestiranje doma ob simptomih ali stiku z okuženo osebo, 

- trikrat tedensko se učenci prostovoljno samotestirajo v domačem okolju. 

V primeru, da bi prišlo do večjega poslabšanja stanja in dodatnih navodil in omejitev, posredovanih s 

strani NIJZ in MIZŠ, bomo tudi mi dopolnili/posodobili dodatek k hišnemu redu. 

I. Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola  

Na matični šoli učenci od 1. do 3. razreda v šolo vstopajo pri vhodu B, učenci 4. in 5. razreda vstopajo 

skozi vhod v atriju. Učenci od 6. do 9. razreda v šolo vstopajo pri vhodu A. Na podružnici vsi učenci v 

šolo vstopajo pri zadnjem vhodu. Vrata učilnice so odprta, dokler niso v učilnici vsi učenci. Učenci 

prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka (pred tem jim vstop v šolo ne bo dovoljen). 

Glede priporočil nošenja mask pri pouku in drugih aktivnosti bomo sledili navodilom NIJZ in MIZŠ. 

II. Hranjenje garderobe  



V tem šolskem letu zaenkrat ni predvideno, da učenci ne bi uporabljali garderobnih omaric. 

• Vsi učenci šole se v šolski avli obvezno preobujejo v copate, obutev pa odložijo na hodniku pred 

matično učilnico. 

• Učenci prihajajo v šolo primerno oblečeni za pouk športa in morebitne izhode iz šole. V primeru 

slabega vremena učenci uporabljajo garderobe za pouk športa. 

III. Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev  

Dežurstvo učencev  

• Dežurstvo učencev v avli se ne izvaja.  

IV. Varovanje in nadzor vstopa v šolo  

• V šolo vstopajo samo zdravi učenci, zdravi zaposleni in drugi obiskovalci šole.  

• Vrata šole so v času pouka zaklenjena, informatorki poskrbita, da obiskovalci lahko vstopijo v 

šolo. 

 

 

Na Ptuju, 29. 9. 2022 

                                                                            Ravnateljica:  

                                                                            Tatjana Vaupotič Zemljič 


