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Šempeter pri Gorici, 1.9.2021 
 
INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE  
 

Zaradi spreminjajočih epidemioloških razmer in preventivnih ukrepov se bo pouk v 

šolskem letu 2021/22 odvijal po modelu B. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na 

vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne 

narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-

izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje pouka, izvajanje obveznega in 

razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje učencev pri 

izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, 

varstva vozačev, odmorov, prehrane prevozov in drugih dejavnosti. 

Za začetek nekaj ključnih informacij: 

 
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
 
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.  
Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja 
po šoli. Pri vhodu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o 
ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom. 
 
 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V kolikor voda in milo nista dostopna, si roke 

razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Roke si umij po vsakem prijemanju kljuke, ograje (vstop 
in izstop iz učilnice, pri prihodu in izhodu na stranišče ali v šolo), dotikanju drugih površin (po 
telovadbi, pred in po malici/kosilu, po uporabi učnih pripomočkov drugega, …) ter pred uporabo in 
po odstranitvi maske. 

 Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi rokami. 

 Upoštevamo zadostno medosebno razdaljo,  vsaj 1,5 do 2 metra. 

 Zbiranje v skupinah je odsvetovano. Druženje je v okviru učne skupine, na celotnem območju šole. 

 Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s 
papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi 
odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom. 

 
Uporaba mask skladno z veljavnimi odloki:  
S podaljšanjem veljavnosti odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ostaja v veljavi tudi obveznost nošenja zaščitnih mask v notranjih 
zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne 
razdalje najmanj 1,5 metra.  
Izjeme za področje osnovne šole so:  

 učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ko so v matičnemu oddelku,  

 govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 
metra,  

 osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,  

 osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 
onemogočena, ter  

 učenci pri pouku športa in športne vzgoje.  

 
 
 

http://www.os-iroba.si/


 
 

PRIHOD/ODHOD V/IZ ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 
 
PRIHOD DO ŠOLE 
Priporočamo peš hojo, kolesarjenja za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi 
individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). 
 
 
VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED 

Starši otroka pripeljejo do glavnega vhoda v šolo, kjer ga prevzame strokovni delavec.  
Vstopajo samo zdravi učenci in zaposleni oz. obiskovalci po predhodni najavi 
(upoštevanje pogoja PCT in obvezno evidentiranje v tajništvu šole). 
Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v 1., 2. ali 3. razred 
osnovne šole izjemoma ne velja pogoj PCT (cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja). 
Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih 
ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. 
Za vse druge prihode staršev (npr. pogovorne ure in roditeljski sestanek) pa velja vselej 
tudi pogoj PCT. 
 

 
PRIHOD V ŠOLO 

 
Pouk obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). 
Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 
2 metrsko medosebno razdaljo.  

Učenci upoštevajo higienska priporočila (Pred vstopom v šolo si morajo učenci 
razkužiti roke. Prav tako pred odhodom domov. Nošenje obraznih mask za vse učence, 
ko se gibljejo izven matičnega razreda). 
Učenci se preobuvajo pri garderobnih omaricah oziroma pred matično učilnico. 
Do pričetka pouka se zadržujejo v matičnih učilnicah. 
 
GIBANJE V ŠOLI IN ŠOLSKEM OKOLIŠU: 

 

Vsak razred bo imel matično učilnico, v kateri bo potekal pouk za vse predmete, razen za 
učne skupine, predmet GOS in TIT ter za IP, DOP in DOD. Učenci bodo imeli dodeljen 
sedežni red. Pred uporabo se učilnico prezrači in razkuži. 
Učenci se družijo znotraj razredne skupnosti. Razredi so prostorsko ločeni v in izven šolskih 
prostorov. 
Pri izhodu iz učilnice ima vsaka razred določen prostor in čas izhoda (med odmorom).  
 

MATIČNA ŠOLA PEMPETER: 

 učilnica razrednik 

1. A 3 Katarina Tischer Gregorič 

1. B 2 Sara Ambrožič 

2. A 5 Alenka Vodopivec 

2. B 4 Jasna Telarević 

3. A 6 Nina Lisjak 

3. B 7 Vesna Ferizović 

4. A 34 Lucija Gregorič 



 
 

4. B 39 Anica Erjavec 

5. A 35 Nataša Sterniša 

5. B 36 Maja Strgar 

6. A 65 Tatjana Harej 

6. B 61 Tjaša Mrak 

6. C 53 Aleša Velikonja  

7. A 37 Patricija Jug 

7. B 55 Alenka Uršič 

7. C 38 Vesna Levpušček 

7. Č 63 Klavdija Brecelj 

8. A 47 Jani Klančič 

8. B 52 Alenka Faganelj 

8. C 56 Nina Bednarik 

8. Č 54 Nives Adamič 

9. A 51 Monika Bagon 

9. B 64 Tadeja Karl 

9. C 67 Tanja Erzetič 

9. Č 59 Nina Makuc 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA VRTOJBA 
 

 razrednik Datum: 

1. razred Tina Tomažinčič  

2. razred Polonca Keše  

3. razred                 Tatjana Marvin  

4. razred Janja Prinčič  

5. razred        Suzana Koncut  

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA VOGRSKO 
 

 razrednik Datum: 

1. in 2. razred        Nadja Pahor Bizjak                             

3. razred                 Aleksandra Lisjak  

4. in 5. razred        Rut Jarc  

 
UPORABA SANITARIJ 

 
Na stranišče učenci odhajajo posamično.  
Učenci od 1. -3. r v pritličju 
učenci 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 7.A, 7.C, 8.A….– v 1. nadstropju 
učenci 6.A, 6.B, 6.C, 7.b, 7.Č, 8.B, 8.C, 8.Č, 9.A, 9.B, 9.C, 9.Č– v 2. nadstropju 



 
 

MALICA IN GLAVNI ODMOR 
 
V času malice učenci ne zapuščajo učilnic. Dopoldanska in popoldanska malica bo v matični 
učilnici.  
Pred in po hranjenju si učenci obrišejo mize z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za 
enkratno uporabo in razkužilom. Naredijo si pogrinjek. Pred in po hranjenju si umijejo roke 
z milom in vodo. 
V jedilnici bodo označeni stoli, kjer bodo učenci lahko sedeli.  

 

MALICA: 
Za vse razrede je malica in odmor med 9.35 in 10.00.  
Malico prinašajo in odnašajo dežurni učenci (obvezna maska). 
Malico delijo učitelji (maska, rokavice). 
Čiste malice dežurni učenci spravijo v posebno vrečko, da se lahko v jedilnici deli kot 
dodatek in se ne meša z ostanki. Odpadke pri malici ločujemo. 
 
ODMOR: 
Učenci lahko odhajajo na igrišče po razporedu v spremstvu dežurnega učitelja: 

 6. in 8. razred ob 9.35 (malica in nato odmor) 

 7. in 9. razred ob 6.50 (odmor in nato malica) 
Za izhod na dvorišče uporabimo glavni vhod, za vstop v šolo pa stranski vhod. 
V primeru slabega vremena ostajajo učenci v matični učilnici. 
 
KOSILO 

 
Učenci kosijo po razporedu. 
Učenci istega razreda tudi v jedilnici sedijo v sosednjih vrstah. 
Po vsakem razredu se mize razkužijo in jedilnica prezrači. 
Učenci ob prevzemu hrane nosijo obrazne maske. 
Učenci sami ločijo pribor, skodelice in servietke v posebne posode. 
 
JUTRANJE VARSTVO IN VARSTVO VOZAČEV 

 
Jutranje varstvo za otroke 1. – 5. razreda bo potekalo od 6.30 do 7.45. Učenci se 
zadržujejo v matičnih učilnicah.  
 
Izhodišče za varstvo vozačev bo stalna kombinacija učencev različnih razredov. Zanje 
je zadolžen dežurni učitelj. 
Varstvo vozačev lahko poteka v razredu ali primeru lepega vremena na šolskem 
igrišču. 
Med varstvom vozačev lahko učenci zapuščajo igrišče/učilnico le z dovoljenjem 
dežurnega učitelja in pisnim soglasjem staršev. 
 
ODHOD DOMOV 
 
Starši učence počakajo pred glavnim vhodom. 
Strokovna delavka v podaljšanem bivanju bo staršem ob dogovorjeni uri predala otroka 
na glavnem vhodu. Starši učencev od 1. do 3. razreda potrkajo na okno učilnice. 
 
 
 
 
 



 
 

ŠOLSKI PREVOZI 
 
Urniki in relacije šolskih avtobusov ostajajo enake. 
Kdor vozovnice še nima in se želi (na novo) prijaviti, uredi vse potrebno pri pomočnici 
ravnateljice Nataši Nanut Brovč. 
Na avtobusu se učenci držijo predpisanih preventivnih ukrepov. 
 
 
RAVNANJE V PRIMERU SLABEGA POČUTJA: 
Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, 
oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali druge bolezni, 
učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca 
prevzamejo. 
 
 
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 

 
Sodelovanje s starši je prilagojeno razmeram in ukrepom, ki jih mora 
vzgojnoizobrazevalnizavod izvajati. 
Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju 
vseh ukrepov (pogoj je PCT), ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo 
(telefon, videoklic itd.).  
 
 
SAMOTESTIRANJE OD 7. DO 9. RAZREDA 
 
Učenci imajo možnost prostovoljnega samotestiranja na domu. Samotestiranje 
predstavlja učinkovit ukrep pri obvladovanju epidemije covid-19, saj omogoča hitro 
prepoznavo simptomatskih in asimptomatskih okužb s SARS-CoV-2 ter takojšnjo 
izolacijo potrjenih primerov in s tem zajezitev širjenja okužbe. 
Učencu trenutno pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec oziroma 
njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice 
zdravstvenega zavarovanja enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak mesec. NIJZ 
priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, 
saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno 
ne bo potrebno celotnemu oddelku. Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene 
šole. Starši (zakoniti zastopniki učenca), učenca v primerih pozitivnega rezultata testa 
PCR nemudoma obvestite ravnateljico oziroma pomočnico ravnateljice. Več informacij 

o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje. 

 
 

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

