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1.1. NAMEN  

 

Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ Stanka Vraza 

Ormož  je najpomembnejši del in je proaktivni proces, ki zagotavlja: 

- zmanjševanje negativnega vpliva, ki ga lahko povzroči koronavirus na delo v zavodu, 

- aktivnosti in kadrovske vire za izvajanje vzgojno-izobraževalnih procesov, 

- učinkovitost organizacije in vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije 

(starši, lokalna skupnost, MIZŠ, javnost), 

- zaščito ljudi in omejevanje širjenja obolevnosti v kolektivu, 

- večjo zdravstveno varnost in osveščenost. 

 

Izvajanje ukrepov je predvideno za zagotavljanja kontinuiranega dela v OŠ Stanka Vraza 

Ormož glede na razširjenost koronavirusa v Sloveniji, lokalnem okolju in v naši ustanovi. 

 

1.2. OMEJITVE 

 

Načrt opredeljuje ukrepe ravnanja v okviru zavoda, ki so usklajeni s priporočili pristojnih 

institucij. V primeru dodatnih navodil ali priporočil pristojnih institucij (Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Inštitut za varovanje zdravja…) bomo načrt smiselno 

prilagodili. 

 

1.3. IZHODIŠČA 

 

Ta načrt je pripravljen na osnovi: 

- napotkov Ministrstva za šolstvo in šport za pripravo načrta zagotavljanja 

kontinuiranega dela v izobraževalnih zavodih v času koronavirusa, 

- priporočil NIJZ za ukrepanje ob pojavu koronavirusa v izobraževalnih ustanovah. 

 

1.4. ODGOVORNOSTI 

 

Mag. Mojca Visenjak, ravnateljica OŠ Stanka Vraza Ormož, je odgovorna za  koordinacijo 

aktivnosti v času koronavirusa in za to, da je vsebina načrta ustrezna glede na opredeljene 

cilje in da je le-ta ažuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. VODENJE IN KOORDINACIJA 

 

Člani delovne koordinacijske skupine: 

 

Mag. Mojca Visenjak, ravnateljica in koordinatorica 

Kristina Podgorelec, svetovalna delavka 

Tanja Prosnik Žunec, razredničarka 1./2./3. r. 

Nataša Kozel, razredničarka 4/5./6. r. 

Sonja Petrovič, razredničarka 7./9. r. 

Eva Lorenčič/Nataša Horvat, razredničarka PPVI I 

Marija Mohorič, razredničarka PPVI II 

Alenka Niedorfer, obveščanje preko spletne strani 

 

Mag. Mojca Visenjak, koordinacija delovne skupine, posredovanje navodil MIZŠ in NIJZ, 

skrb za urejanje nadomeščanj odsotnih delavcev 

mojcavisenjak@osstankavraza.si, 031 363 989 

 

Kristina Podgorelec, koordinacija delovne skupine, posredovanje navodil MIZŠ in NIJZ, 

skrb za urejanje nadomeščanj odsotnih delavcev v primeru odsotnosti ravnateljice, priprava 

materiala za obveščanje po razredih, posredovanje informacij tehničnemu osebju 

kristinapodgorelec@osstankavraza.si 051 255 021 

 

Tanja Prosnik Žunec, podajanje informacij učencem in staršem (v primeru odsotnosti naloge 

prevzame Alenka Niedorfer) 

tanjaprosnikz@osstankavraza.si, 031 652 209 

 

Nataša Kozel,  podajanje informacij učencem in staršem (v primeru odsotnosti naloge 

prevzame Kristina Podgorelec) 

natasakozel@osstankavraza.si, 041 513 611 

 

Sonja Petrovič,  podajanje informacij učencem in staršem (v primeru odsotnosti naloge 

prevzame Majda Hebar) 

sonjapetrovic@osstankavraza.si, 041 264 484 

 

Eva Lorenčič,  podajanje informacij učencem in staršem (v primeru odsotnosti naloge 

prevzame Marija Mohorič) 

evalorencic@osstankavraza.si, 041 227 676 

 

Marija Mohorič,  podajanje informacij učencem in staršem (v primeru odsotnosti naloge 

prevzame Tadeja Ozmec) 

marijamohoric@osstankavraza.si, 031 355 384 

 

Alenka Niedorfer, obveščanje preko spletne strani (v primeru odsotnosti naloge prevzame 

Tanja Prosnik Žunec) 



alenkaniedorfer@osstankavraza.si, 041 363 180 

 

 

3. ORGANIZACIJA DELA, KADRI 

 

Za zagotavljanje kontinuitete dela so v zavodu najpomembnejši: 

- strokovni delavci, ki delajo v oddelkih 

- delilka hrane  

- čistilki 

 

V primeru odsotnosti strokovnih delavcev se bomo najprej poslužili prilagojenega 

združevanja razredov in poskušali organizirati vsaj redni pouk. Če bi bilo število odsotnih 

strokovnih delavcev večje, kot je nujno za zagotavljanje kontinuiranega dela, bi vključili 

študente in morebitne prostovoljce. 

 

V primeru odsotnosti delilke hrane bi delitev hrane izvedli strokovni delavci. 

  

V primeru odsotnosti delavk, zadolženih za čiščenje, bi osnovno čiščenje in razkuževanje 

izvedle učiteljice in druge strokovne delavke, vsaka za svojo skupino, hišnik pa bi poskrbel za 

čiščenje toaletnih prostorov in hodnikov. Če bi zboleli vsi, bi kontaktirali katerega ob čistilnih 

servisov v okolju. 

 

Ključne osebe, ki so določene za vodenje in so zadolžene za nemoteno delo v zavodu, bodo 

še posebej upoštevale navodila NIJZ za preprečevanje okužb in poskrbele za lastno varnost. 

 

3.1 OSEBNA VAROVALNA OPREMA 

 Vsi zaposleni in učenci od 12. leta dalje nosijo maske ves čas v prostorih šoli. V 

razredu lahko maske snamejo. Snamejo jih lahko tudi učitelji, če imajo ustrezno 

razdaljo. Učitelji 1., 2. in 3. razreda mask ne potrebujejo v razredu. 

 V prvem tednu šole maske nosijo  skupnih prostorih tudi učenci od 6. do 11. leta 

starosti. 

 V vsaki skupini, garderobi in jedilnici šole bo na voljo razkužilo za roke.  

 

3.2 ZAŠČITA POSLOPJA, PROSTOROV IN OPREME  

 

 Na šoli je poskrbljeno za zadostno število umivalnikov z milom in s papirnatimi 

brisačami. Ob umivalnike smo namestili plakate z navodili za pravilno umivanje 

rok. Učitelji poskrbijo, da se razrede in prostore, kjer se zadržujejo otroci, 

pogosteje prezračuje in da si učenci oz. otroci pred vsakim obrokom in po odhodu 

iz sanitarij umijejo roke z milom.  



 Za čiščenje prostorov in površin se uporablja običajna čistila in detergente ter čisti 

na način in po postopku, ki je vpeljan v zavodu. Pogosteje in skrbneje se čisti 

površine, ki se jih učenci oz. otroci in zaposleni pogosteje dotikajo z rokami 

(kljuke, ograje, tipkovnice…) Ob večjem številu obolelih se te površine čistijo z 

razkužilnimi čistilnimi sredstvi.  

  

 Koordinator za šolo po potrebi prerazporedi delo čistilk tako, da zagotovi več 

čiščenja prostorov tudi v dopoldanskem času.  

  

 V šoli se izloči didaktični material in igrače, ki se težko očistijo. Otroci v šolo ne 

smejo vnašati igrač in drugih predmetov od doma. Igrače se pogosteje čistijo.  

 

 Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne 

izposojajo. 

  

 Material, ki ga dostavljajo servisne službe, prevzemajo delavci šole ob vhodih v 

šolo.  

 

 

3.3 ŠOLSKI PREVOZ 

 

Šolski prevoz uporabljajo le šolarji brez znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna 

temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu…).   

  

Voznik  

 Pravilno nosi masko, ki prekrije nos in usta in jo menja po potrebi oziroma vsaj na 2 

do 3 ure.   

Šolarji  

 Ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta. Masko ima otrok svojo. Lahko 

je pralna, lahko za enkratno uporabo.  

 Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga odrasla 

oseba.   

 Med nošenjem se maske ne dotikajo.  

 Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.   

 

 



3.4 VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED  

 V šolo lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni 

najavi in naj upoštevajo vse potreben ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, 

kašlja…). 

 Učence posebnega programa in 1. VIO, ki jih pripeljejo starši, pred šolo prevzame 

učiteljica jutranjega varstva. Starš jo pokliče po telefonu izpred šole. Učenci v šolski 

objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno 

razdaljo. 

 

 

3.5 UKREPI MED OBROKI 

Malica bo v razredu, pripelje jo delilka za učence v NIS-u. Malico in kosilo učencev PPVI-ja 

prevzamejo varuhinje. Kosilo za učence NIS-a bo istočasno v jedilnici na ustrezni razdalji. 

Pribor bo pripravljen na mizi. 

 

3.6 UPORABA STRANIŠČ 

Uporaba stranišč je ločena za vsak oddelek. 

 

 

3.7 UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19                      

Če otrok v šoli zboli za vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, takoj obvestimo 

starše. V najkrajšem možnem času prevzamejo svojega otroka.  

Če je potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole. Šola o tem 

obvesti NIJZ.   

Ukrepi pri zaposlenih, obolelih za koronavirusom: 

 

 učitelji in drugi zaposleni, ki zbolijo, ostanejo doma  in o tem obvestijo odgovorno 

osebo  v zavodu, 

 

 če učitelji in drugi zaposleni zbolijo na delovnem mestu, o tem obvestijo 

odgovorno osebo in zapustijo delovno mesto  O svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih 

se posvetujejo z izbranim zdravnikom in sporočijo na šolo predviden čas njihove 

odsotnosti, 

 

 nosečnice se o tveganju za koronavirus na delovnem mestu in nadaljnjih ukrepih  

posvetujejo z izbranim ginekologom in morebitno odsotnost sporočijo na šolo.    

  

 

 



KONTAKT NIJZ:  

Zoran Simonovic  

NIJZ, območna enota Maribor 

zoran.simonovic@nijz.si, 02 45 00 100 

            

Kontaktirali bi tudi ZD Ormož, ki izvaja preventivne preglede. 

 

KONTAKT: 

Zdravstveni dom Ormož 

uprava@zd-ormoz.si, 02 741 09 00 

 

 

4. SEZNANITEV DELAVCEV ŠOLE, UČENCEV IN STARŠEV O SPREJETEM 

NAČRTU 

 

 Dne 31. 8. 2020 se delavce seznani z končnim načrtom. 

 Dne 1. 9. 2020 se učence ponovno seznani s tem, kaj je koronavirus, kako bolezen 

prepoznamo, kako se prenaša in kaj storimo, ko zbolimo in ostanemo doma.  

 Poleg tega se jih seznani s tem, kako zmanjšamo tveganje za okužbo (pravilno 

umivanje rok, kako kašljamo, kihamo…).  

 Učitelji obvestijo starše otrok o vseh ukrepih v šolskem letu 2020/2021.  

 Glede na potrebe bo ravnatelj sprotno obveščal starše preko spletne strani šole.  

 Načrt bo 4. 9. 2020 objavljen na šolski spletni strani in e-zbornici. 

  

Za vodenje komunikacije z javnostjo je odgovorna ravnateljica, ki pa lahko za izvedbo 

komunikacije z javnostjo zadolži druge člane skupine ali zaposlene. 

 

  

V Ormožu, 31. 8. 2020 

 

mag. Mojca Visenjak l. r. 

ravnateljica 
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Priloga 

SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ) 

 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih 

bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne 

preventivne ukrepe: 

 Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 

 Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 

 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 

 Upoštevamo pravila higiene kašlja. 

 Redno si umivamo roke z milom in vodo. 

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko 

razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. 

Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za 

čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

 Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni 

potrebna. 

 V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih 

se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. 



 



 


