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HIŠNI RED OŠ RIHARDA JAKOPIČA, DODATEK 1
Hišni red OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana, ki je bil sprejet 1. 9. 2020, je bil dopolnjen in
prilagojen v skladu z epidemiološkimi razmerami. Uporabljati se začne 1. 9. 2021.
Uvodna pojasnila
• V šolo prihajajo le zdravi učenci.
• Pouk od 1. 9. 2021 do preklica poteka po modelu B, ki ga je izdelalo MIZŠ v sodelovanju z
ZRSŠ in NIJZ.
Vstop v šolo
• Starši in druge odrasle osebe, ki niso zaposlene v šoli, vstopajo v stavbo po predhodnem
dogovoru z zaposlenimi šole in ob izpolnjevanju pogoja PCT.
• Šola vodi in hrani evidenco vseh obiskovalcev.

Preobuvanje
• Učenci se preobuvajo pred garderobnimi omaricami oz. v dogovoru z učiteljem.
• Garderobne omarice so namenjene izključno obutvi in vrhnjim oblačilom, kjer jih učenci
pustijo do odhoda domov.

Jutranje varstvo
• Starši lahko pripeljejo učenca v jutranje varstvo od 6.00 do 7.30.
• Jutranje varstvo poteka od 6.00 do 7.45 in je namenjeno učencem 1. razreda, kot
nadstandard tudi za 2. in 3. razred.
Maske, razkuževanje
• Vsi zaposleni in obiskovalci nosijo maske.
• Učenci nosijo maske po navodilih NIJZ, ki so aktualizirana glede na trenutno epidemiološko
sliko.
• Ob vstopu v šolo si vstopajoči odrasli roke razkužijo z razkužilom, ki je na voljo pri vhodu.
• Vsi učenci si ob vstopu v prostor razkužijo roke; prav tako ob odhodu iz šole.
Razkuževanje prostorov, zračenje, pouk
• Vsi zaposleni skrbijo za ustrezno razkuževanje prostorov.
• V šoli je vgrajen ustrezen prezračevalni sistem.
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• Učenci si med seboj ne izposojajo šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov oz.
jih pred uporabo obvezno razkužijo pod nadzorom učiteljice.
• Ko je možno – po presoji učitelja –, naj pouk poteka na prostem, v neposredni okolici šole.
Gibanje po šoli
• Gibanje učencev po šoli je načrtovano glede na njihove dejavnosti.
−

Pouk poteka v matičnih učilnicah.

−

Hodnike uporabljamo le za prihode v učilnice oz. odhode iz njih; enako velja za toaletne
prostore.

−

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici in se ne zadržujejo na hodniku.

−

Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod v toaletne prostore –
posamezno in izmenjaje.

Malica, kosilo, popoldanska malica
• Učenci malicajo praviloma v svoji matični učilnici.
• Kosilo je za učence vsak dan organizirano v šolski jedilnici ob upoštevanju navodil NIJZ.
• Izdelan je urnik delitve kosil. Mlajše učence spremlja na kosilo učitelj, ki je tisto uro z njimi pri
šolski dejavnosti.
• Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo in razkužijo roke, enako ob odhodu iz nje.
• Popoldansko malico za skupino učencev OPB prevzame učitelj skupine v jedilnici.
Podaljšano bivanje, odhodi domov
• Podaljšano bivanje se izvaja po skupinah.
• Razpored prostorov za gibanje na prostem pripravijo učitelji OPB.
• Starši svoje otroke ob dogovorjeni uri počakajo na označenih mestih na šolskem dvorišču
oz. pred vhodom šole.
• Učenci po pouku kar se da hitro zapustijo šolsko območje.
Šolska knjižnica
• V času izvajanja šolskih dejavnosti po modelu B je delovanje šolske knjižnice prilagojeno.

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19
Če učenec zboli z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola obvesti starše.
Učenec do prihoda staršev počaka v izolacijskem prostoru v pritličju šole.
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Če je pri učencu in/ali pri osebi, ki je bila v kontaktu z učencem, potrjena okužba covid-19,
starši o tem takoj obvestijo ravnateljico šole (telefonsko, elektronska pošta). Vse aktivnosti vodi
ravnateljica po navodilih NIJZ.

Ljubljana, 1. 9. 2021
Dobrila Lazović,
ravnateljica
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