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Prilagoditve Hi5nega reda OS Du5ana Flisa Hode v razmerah povezanih s covid-I9 so
pripravljene zaradi posebnih okoliSdin v katerih se je zadelo Solsko leto. Prilagoditve bomo z
ozirom na morebitne nove okoli5dine sproti dopolnjevali.
V Solskem letu 202012021 bomo izvajali pouk po LDN Sole v skladu z dolodenim modelom
izobraLevanja s strani MIZS in priporodili NIJZ. Pouk bomo zaradi varnostnih ukrepov izvajali v
matidni udilnici oddelka. Dnevi dejavnosti, ekskurzije in Sole v naravi se bodo izvajali po
nadrtovanju, de bodo predvidene destinacije varne, in v skladu s priporodili NIJZ.
V primeru novih navodil NIJZ in MIZS, da je potrebno pouk izvajati na daljavo, bomo
upoStevali vsa navodila in s pomodjo IKT tehnologije izpeljali nadrtovani program dela.

PRAVILA RAVNANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Uvodna pojasnila

Sola je dolZna, da v dasu izjemnih razmer covid-l9 v najvedji moZni meri poskrbi zavzgojno-
izobra1evalni proces znotraj Sole ter za druge organizirane dejavnosti izven Sole, in sicer v
skladu z navodili in glede na priporodila pristojnih institucij. Udenci Sole, zaposleni in star5i so
dolZni upo5tevati Pravila Solskega reda in Hi5ni red OS Du5ana Flisa Hode, ki je za das
epidemije covid-19 posebej prilagojen trenutnim razmeram. Hi5ni red velja za udence, ki bodo
vstopali v Solski prostor, ter za star5e in druge obiskovalce, ki bodo vstopali v Solske prostore po
predhodnem dogovoru.
V Solo lahko vstopajo le zdrave osebe: udenci, zaposleni, obiskovalci pa po predhodnem
dogovoru. Vsi, ki vstopajo v Solski prostor, morajo upo5tevati predpisan protokol ravnanja in
gibanja. Sola vodi evidenco prihoda zunanjih obiskovalcev.
Otroci z zdravstvenimi omejitvami naj imajo opravljeno individualno oceno tveganja. Oceno
opravi izbrani pediater ali specialist po posvetu z druLino. Ocena temelji na trenutnem stanju
aktivnosti bolezni, terapiji, dodatnih faktorjih tveganja in lokalni epidemiolo5ki situaciji. Star5i
Soli predloZijo obvestilo zdravnika. ie zdravnik oceni, da ne obstaja dodatno tveganje za covid-
19, gre otrok lahko v 5olo. Sorojenci otroka z zdravstvenimi omejitvami gredo lahko v
vrtec/Solo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in upo5tevati vsa navodila za
prepredevanje okuZbe.
V primeru, da je v druZini ali v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki
ima zdravstvene omejitve, odsvetujemo vrnitev v 5olo. Vsako tako morebitno odsotnost urejajo
star5i z ravnateljem.

Splo5ni higienski ukrepi
Vsi udenci in zaposleni ter morebitni obiskovalci so glede na priporodila NIJZ dolZni dosledno
upo Stevati rn izv aj ati splo Sne hi gienske ukrepe :

- v Solo vstopajo le zdravi udenci, zaposleni,
- druge osebe lahko v Solo vstopajo izkljudno po predhodni najavi v tajni5tvu ali pri posameznem
uditelju (obvezna uporaba zaSditne maske),
- redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo (higiena umivanja rok) oz. z namenskim
razkuZllom zaroke,
- upo5tevanje zadostne medsebojne razdalje (min 1,5 m),
- upostevanje smeri gibanja v skupnih prostorih Sole (smer prometa - desno)
- higiena ka5ljanja in kihanja (pokrijemo usta in nos s papirnatim robdkom ali z zgomjimdelom
rokava, robdek po vsaki uporabi odvrZemo med odpadke, nato si umijemo roke z milom ter
vodo),
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- z nedistimi/neumitimi rokami se ne dotikamo se obraza (odi, nosu in ust),
- redno vedkrat dnevno zra(,enje prostorov (skrb uditelja).
Na ved vidnih mestih so name5dene infografike s sploSnimi higienskimi ukrepi.
Na ved mestih so name5deni podajalniki zrazkuLilom.
V udilnicah so name5dena sredstva za di5denje oz. ruzkuilevanje delovnih povrSin (skrb uditelja).

Obravnaya primera s sumom na covid-l9
ie strokovni delavec v dasu pouka ugotovi, da udenec kaLe znake okuZbe dihal in ima vrodino,
ga odpelje iz razreda v sejno sobo ali kabinet RS /na podruZnici pa v radunalni5ko udilnico in o
tem takoj obvesti star5e oziroma skrbnike, ki morajo udenca prevzeti dim prej. Po odhodu se

prostor razkttli. V dasu, ko udenec daka na star5e, mora nositi masko. Zapot domov odsvetujemo
uporabo javnega prev oza.
ee se pri udencu potrdi prisotnost novega koronavirusa, starSi to sporodijo ravnatelju Sole. Sola o

tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi protokol ravnanja.
ie zboli uditelj, dobi vrodino in znake akutne okuZbe dihal, se umakne z delovnega mesta in
poklide izbranega zdravnika. V primeru, da je covid-I9 potrjen, o tem obvesti ravnatelja.
Ravnatelj ali druga poobla5dena oseba o primeru obvesti NIJZ, ki zadne s protokolom ravnanja.
Prostore Sole, kjer se je gibal oboleli udenec ali uditelj s covid-19, temeljito odistimo in izvedemo
dezinfekcijo. Prostore tudi temelj ito prezradimo.

Prihod v Solo
Pred zadetkom pouka udence pred vhodom v Solo sprejema odrasla oseba.

Udenci, ki niso vozadi, prihajajo v Solo najved 10 minut pred zadetkom pouka in takoj odidejo v
svoje matidne udilnice.
Udencem priporodamo, da pridejo v Solo pe5 ali s kolesom (tisti udencem, ki imajo opravljen
kolesarski izpit). Udenci, ki se v Solo pripeljejo s Solskim al,tobusom, prihajajo v Solo z zadnjim
avtobusom in odhajajo domov s prvim artobusom (glede na vozni red in pri(,eteUzakljudek
svojega urnika). Udenci v Solo vstopajo in po kondanem pouku izstopajo posamidno.

VHODI:
- udenci 1.,2.,3., 4. razreda: vhod RS (pri fitnesu)
- udenci 5. razreda: vhod v VSD
- udenci 6.-9.razreda: glavni vhod
- zaposleni: vhod pri telovadnici

Pri vhodu RS deZura od 7.00 dalje delavka, ki je zaposlena preko javnih del.

Pri glavnem vhodu deilura od 7.00 dalje delavka, ki je zaposlena preko javnih del.

StarSi l. razreda spremljajo otroke do udilnice in prihajajo ob koncu pouka po otroke v razrede.

Star5i uporabijo maske.
Star5i udencev od 2. do 5. razreda/utral ne vstopajo v 5o1o. Delavka preko javnih del odpelje

udenca v njegov razred. Po pouku star5i podakajo pred vhodom. Delavka preko javnih del gre po

otroka v razred in ga spremlja do starSev.

Jutranje varstvo
Jutranje varstvo bo potekalo v skupinah, kjer bomo sku5ali ohranjati socialno distanco

Pri vhodu v Solo otroka sprejme odrasla oseba.

JV izvajamo v skupinah udencev:
- l. razreda (v udilnici 1.a) ,

- 2. razreda (v udilnici 2.a),
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- 3. razreda (v udilnici 3.c) in
- skupaj 4.,5. ruzreda (v udilnici 4.b).
V podruZnidni Soli Reka - Pohorje izvajarno JV v eni skupini.
Pri delu sku5amo ohranjati socialno distanco (1,5 m-2,0 m).

PodaljSano bivanje, odhodi domov
Podalj5ano bivanje bo potekalo v matidnih udilnicah. Ko se v popoldanskem dasu skupine
zdruLujejo, se najprej zdrulujejo skupine razlidnih oddelkov istega razreda, po 16. uri pa je OPB
v udilnici 2.b razreda. Pri zdruLevanju bomo sku5ali ohranjati socialno distanco (1,5 m-2,0 m).
V podruZnidni Soli Reka - Pohorje so v skupini OPB udenci dveh razredov (OPB/I .,2. razredv
udilnici 2. razreda, OPB/3., 4. razred v udilnici 4. razreda, po 15. uri so v udilnici 4. razreda)
Pri delu skuSamo ohranjati socialno distanco (1,5 m-2,0 m).

Udenci predmetne stopnje, gredo po kosilu domov. V primeru, da morajo dakati na Solski
prevoz, gredo po kosilu nazal v matidno udilnico in tam podakajo na Solski prevoz.
Udenci naj, de je le mogode, dim prej po pouku zapustijo Solsko obmodje in odidejo domov.

Osebna varoYalna oprema
Priporodamo, da udenci od 1. do 9. razreda pri vstopu v Solo in v skupnih prostorih uporabljajo
masko. Navodila v zvezi z uporabo mask bomo udencem posredovali v skladu z navodili NIJZ in
MIZS..
Vedkrat dnevno in pred obroki si udenci temeljito umijejo roke z vodo in milom.
Zaposleni ob stiku z drugimi zaposlenimi uporabljajo masko. V razredu uporabljajo masko le ob
bliZnjem stiku z udencem, de ne morejo zagotoviti min razdalje.
Namesto za5ditne maske lahko udenci od 1. do 9.razreda uporabijo izven matidne udilnice tudi
druge oblike za5dite ustnega in nosnega predela (5a1, ruta, podobna oblika zaSdite).
Vsi zaposleni in udenci razreda se seznanijo z nadinom pravilne namestitve, uporabe in
odstranitve za5ditne maske ali razkuLevanja rok z infografiko, nameSdeno v udilnicah, na
hodnikih, v skupnih prostorih.

Uporaba uiilnic:
Udenci od l. do 5. razreda imajo pouk v matidni udilnici. Udenci od 6. do 9. razreda imajo pouk
po spodnjem razporedu:

KLET. PRIZIDEK

Sr.: Sr. z Sr I Sr. +z

7.a 7.b 7.d 7.c

PRITLI.JE

Sr. + Sr. s Sr. o Sr. z Sr. s

9.c
skupina 9.r

9.a
Skupina 9.r

9.b
skupina 9.r

skupina 9.r
skupina 8.r

skupina 9.r
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I. NADSTROPJE

Sr. rz Sr. t: nai Sr. rs

8.b
skupina 8.r

8.a
skupina 8.r

8.c
Skupina 8.r

II. NADSTROPJE, PRIZIDEK

3r.zz Sr. z: U-RS

6.a 6.b 6.c

Udenci 8. in 9. razredaprehajajo med udilnicami pri izvajanju pouka v manj5ih udnih skupinah.
Udenci 7.,8.,9. razreda prehajajo med udilnicami pri izvajanju OIP, NIP.
Udenci 6.,7 .,8.,9. razreda prehajajo med udilnicami pri izvajanju dop. p. in dod. p.

RadunalniStvo (fakultativa in OIP) izvajamo v radunalni5ki udilnici.
Pouk v manjSih udnih skupinah izvajamo v stalnih udilnicah. Uditelji razkuZljo delovne povr5ine
pred in po delu v manj5ih udnih skupinah.

Gibanje po Solio uporaba toaletnih prostorov
Udenci se po Soli minimalno gibajo v oznadenih smereh in skladno s talnimi in drugimi
oznadbami ter dogovori, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo.
Udenci posamidne matidne udilnice uporabljajo tiste toaletne prostore, ki so matidni udilnici
najbliZje. Toaletne prostore uporabljajo med poukom.
Pri odhodih na strani5de mora deZurni uditelj pazitr, da v toaletnih prostorih ne nastane gneda.

Tudi v toaletnih prostorih so udenci dolZni upo5tevati medsebojno razdaljo.

RazkuZevanje prostorov, zraienje
iistilka vedkrat dnevno poskrbi zarazkuLevanje kljuk.
Uditelj, ki je izvedel uro, med vsakim odmorom prezra(i udilnico (pred pridetkom pouka in po
vsaki Solski uri).

SedeZni red v uiilnicah, sledenje pouku, Solske potreb5iine
SedeZni red v udilnicah je stalen.

Udence opozarjamo na fizidno distanco, Solske mize v razredu so razmaknjene.
Pri predmetih naravoslovje, kemija, biologija in fizika uditelji ne izvajajo poskusov.

Udenci si med seboj ne izmenjujejo Solskih potreb5din.

Udenci od 2. do 9. razreda prinaSajo Solske potreb5dine vsak dan v 5olo. Morebitno tiskano udno
gradivo udencem deli in pobira uditelj, ki si pred tem umije ali razkuLi roke. Vmjene/oddane
pisne izdelke uditelj pred popravljanjem vsaj en dan hrani na varnem mestu.

Malica
Pred pridetkom zajtrka oz. malice si udenci in uditelji temeljito umijejo roke.

Pred pridetkom malice uditelj poskrbi, da se mize razkuZijo; z razk,tLilom ali alkoholnim
robdkom. RazkuZeno mizo si udenci pogrnejo s papirnato servietko.
Hrano razdeli uditelj, ki je za5diten z obrazno masko, in si je pred razdeljevanjem hrane roke

temeljito umil z milom.
Po zatLitjuhrane udenci poskrbijo za distodo - obriSejo mizo.
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ZAJTRKI: 7.15-8.00

Reka JV
Dostavljeni bodo v razrede ob 7.15.
Posoda mora biti pripravljenazavradanje med 7.45-8.00

Hode JV
Dostavljeni bodo v pritlidju avle pri gibalnici ob 7.15 v razrede ali na
mize - prevzamejo jih deZurni udenci ZZAS1ITNIMI MASKAMI.
Posoda mora biti pripravljenazavra(,anje med 7.45-8.00.

Po hranjenju si udenci temeljito umijejo roke z milom in vodo

Kosilo poteka v jedilnici (notranja jedilnica in jedilnica v spodnji avli Sole) ter Stirih udilnicah v
pritlidju Sole, ki jih vsakodnevno uporabljamo kot dodatne prostore namenjene za kosila.
V jedilnici so deZumi uditelji in distilka, ki skrbijo za distodo inrazkuZevanje miz.
Ko udenci posameznegarazreda zakljudijo s kosilom, se mize in stoli razkuLijo. Naslednja
skupina udencev se posede narazkuLene stole in k razkuZenim mizam.
Vsi udenci si pred vstopom v jedilnico umijejo roke v udilnici.
Udenci v jedilnici upo5tevajo talne oznadbe medsebojne razdalje in enosmernega koridorja
dostopa do izdajnega pulta.
Udenci, ki niso v OPB, z brezstidnim odditavanjem potrdijo narodilo kosila.
Vsakemu udencu se pri izdajnem pultu postreZe pladenj, pribor in pripravljen obrok.
Udenci zauLijejo obrok in pospravijo pladnje, tako da upo5tevajo enosmerni koridor do izhoda s

postajo zaoddajo pladnja z\mazano posodo nazato namenjeno mesto.
Udenci si roke umrjejo v jedilnici ali udilnici.
Udenci zapustijo jedilnico z upo5tevanjem talnih oznadb.

KOSILA: 12.00*14.40
Prihodi udencev bodo v dasu kosila predvideni v okviru enega oddelka in po predvidenem dasu
urnika kosil glede na njihov urnik pouka in dejavnosti po rednem pouku.
Do prihoda v jedilnico z udenci v udilnici podaka uditelj.
PRIBORA si udenci na razdelilni liniji ne smejo sami jematr, zato bo preventivni ukrep potekal
po protokolu v spodnji razpredelnici.
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DOPOLDANSKE MALICE: 9.55-1 0. I 5

Reka
Dostavljene bodo v razrede ob 9.55.
Posoda mora biti pripravlj en a za vra(,anje naj kasnej e do I 0. 3 0.

Hode 1 .4. razredr
Dostavljene bodo v pritlidju avle pri gibalnici ob 9.55 y razrede ali na
mize - prevzamejo jih deZurni udenci ZZASCITNIMI MASKAMI.
Posoda mora biti pripravljenazavratanje najkasneje do 10.30.

Hode 5. razredi
Dostavljene bodo namize v recepciji Sportne dvorane ob 9.55
Prevzamejo jih deZumi udenci Z ZASdITNIMI MASKAMI.
Posoda mora biti pripravljena za vradanje najkasneie do 10.30

Hode 6.-9. razredr
DeZurni udenci Z ZASCITNIMI MASKAMI gredo po malico v
jedilnico.
DeZurni udenci posodo tudi vmejo viedilnico.
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l.razredi Za organizacijo in izvajanje glede ustrezne higiene poskrbijo uditelji, ki bodo z

udenci v razredu.

OPB Pribor bodo delili spremljevalni uditelji, ki morajo imeti za5ditne obrazne maske

in temeljito umite roke.

Utenci s

KUUEKI

Pribor bodo delili deiurni uiitelji v jedilnici. lmeti morajo zaSditne obrazne
maske in temeljito umite roke.

POPOLDANSKE MALICE: po 14. uri v udilnicah OPB

Uditelji OPB vzamejo malico, ko gredo v udilnice in poskrbijo zavamo razdelitev le te po vseh
pravilih rokovanja s hrano tako, da poskrbijo za higieno rok uditelji in udenci.

Govorilne ure, roditeljski sestanki
Roditeljske sestanke in govorilne ure bomo izvajali v skladu s priporodili in navodili NIJZ.
Roditeljske sestanke bomo organizirali v Stirih razlidnih dnevih in ob razlidnih urah. Pri istem
vhodu bodo ob isti uri vstopali samo starii enega oddelka.

Dopoldanske govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru z uditeljem (po objavljenem
urniku na spletni strani) na daljavo ali >v Livo<c

Popoldanske govorilne ure bodo potekale na daljavo po predhodnem dogovoru z uditeljem.

Sohka knjiZnica
KnjiZnica je odprta od pon. do pet. od 7.30 do 14.30.

Zaradi za5dite uporabnikov in zaposlenih ter zagotovitve ustreznih ukrepov v dasu koronavirusa
je potrebno ob obisku knjiZnice upo5tevati naslednja priporodila:

Vsak oddelek ima zaizposojo gradiva na voljo eno Solsko uro na teden, in sicer po naslednjem

urniku:

V knjiZnici je lahko pet uporabnikov hkrati, ob upo5tevanju varnostne ruzdalje.
Obvezna je uporaba zaSditne maske.
Ob vstopu v prostor si uporabniki razk:uZijo roke (ali predhodno temeljito umijejo roke) in se ne

dotikajo ust, nosa ter upo5tevajo higieno kihanja in ka5lja. Udenci se ne dotikajo knjiZnih polic in
k"jig.
Ni prostega pristopa do polic. Udencem poi5de knjigo knjiZnidarka.

Knjigo lahko vnaprej narodijo knjiZnidarki po mailu ali uditeljici in jo prejmejo v razredu.
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Ura PON. TOR. SRE CET PET

1 7.30 - 8.10 7,4 7.8 8.C 9.B 6.C

8.20 - 9.05 4.B 2.8 l.B
J 9.10 - 9.55 3.B 5.B 5.C LA
4 10.i5 - 11.00 3.A 3.C

5 1 1.15 - 12.00 4.A 2.A
6. 5.A
7 8.A 8.B 6.B 7.D 6.A
8. t3.45 - t4.30 9.C KnjiZnidarski

kroZek
9.A 7.C

2.

12.05 - 12.50

12.55 - 13.40



Udenci ne uporablj ajo izkaznic, razen prvo5olcev.
Citalnica je za uporabnlke zaprta, udenci se ne zadrLujejo v knjiZnici. Izjemoma so lahko v
ditalnici udenci (istega oddelka), ki imajo prosto uro.
Udenci vradajo gradivo v zabojnik pred vrati. KnjiZnidarka ga z uporabo rokavic in za5ditne
maske sproti prazni. Vrnjeno gradivo se hrani v 3-dnevni karanteni (zaprta Skatla s pokrovom,
opremljena z datumom), nato se uporabnikarazdolZi.
KnjiZnidno informacijska znanja se izvajajo v matidnih udilnicah in v knjiZnici, po dogovoru z
uditelji.
Po obisku skupine oz. oddelka se temeljito prezradi prostor inrazkuLimize.
Bralna znadka za udence od 6. do 9. ruzreda poteka v dasu izposoje po zgornjem urniku oz. po
mailu (navodila so v spletni udilnici Pouk na daljavo - IfujiZnica).
Knjigoljub za udence 2. in 3. razreda se izvaja ravno tako v dasu izposoje po zgornjem urniku.
KnjiZnidarski kroZek se izvaja v sredo 8. Solsko uro oz. po dogovoru z udenci razlidnih oddelkov

Upo5tevali bomo vse priporodene varnostne ukrepe in postopke za zal(ito zaposlenih in
uporabnikov knj iZnice.

VSD, telovadnica
Uditelji predmeta SpOnf bodo pouk v dim vedji meri izvajalina prostem.
Pouk Sporta lahko poteka v VSO brez meSanja skupin udencev rz razlidnih razredov oz. lahko
poteka v priporodljivi razdalji med udenci (razlidnega oddelka istega razreda).
Udenci od 1. - 4. razreda se pred poukom Sporta preobledejo v svojih matidnih udilnicah.
Udenci od 5. - 9. ruzreda gredo v VSD in nazaj v udilnico v primerni razdalji in po dogovorjeni
poti (smer prometa - desno). Priporodljivo je, da udenci pri prehajanju iz udilnice v VSD in
nazaj uporabljajo masko.
Udenci od 5. - 9. ruzreda se lodeno po oddelkih in spolu preobladijo v garderobah.
Garderobe in sanitarije v telovadnici za vsako skupino udencev odisti, razkuli in prezradi
distilka.
Udenci si pred vstopom v Sportno dvorano umijejo roke z milom in vodo.
Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljale med vadbo, morajo biti predhodno
ustrezno razkuLene.
Uditelji vse rekvizite, ki jih uporabljajo udenci, po uporabi umijejo in razkuZijo oziroma jih 3 dni
ne uporabljajo.

Pri pouku obveznih izbirnih predmetov in interesnih dejavnostih uditelji poskrbijo, da udenci
razlidnih razredov ohranjajo zadostno medosebno razdaljo. Uditelji vodijo natandno evidenco
udeleZbe pri pouku.
Udenci uporabljajo vsak svoj Sportni rekvizit v najvedji moZni meri. Rekvizitov za individualno
vadbo naj si ne izmenjujejo med seboj. V primeru izmenjave je potrebno rekvizite umiti in
razkuLiti.
Udenci si pri izstopu iz VSD umijejo roke zmilom in vodo.

Sprejem, uporaba, veljavnost
Pravila je sprejel ravnatelj OS DuSana Flisa Hode. Pravila pridnejo veljati l. g.2O2O. V dasu
uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoli5dinam, nastalim zaradi vi5je sile, lahko zadasno
smiselno spremenijo pravila HiSnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti
ravnatelja 5ole.
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