
HIŠNI RED OŠ RIHARDA JAKOPIČA,  DODATEK  1     

Hišni red OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana, ki je bil sprejet 1. 9. 2021, je bil dopolnjen. 

Uporabljati se začne 1. 9. 2022.    

   

Uvodna pojasnila    

• V šolo prihajajo le zdravi učenci.    

 

Vstop v šolo    

• Starši in druge odrasle osebe, ki niso zaposlene v šoli, vstopajo v stavbo po predhodnem 

dogovoru z zaposlenimi šole.    

    

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.    

 

Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-

CoV-2 

• Izvajanje osnovnih higienskih ukrepov, prezračevanje, samotestiranje obolelih in izločitev iz 

kolektiva, samozaščitno vedenje, spodbujanje k pravilnemu izvajanju higienskih ukrepov, 

zlasti učenje pravilne higiene rok in higiene kašlja. 

• Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu naj se učenci prostovoljno 

testirajo s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega 

programa, pri čemer se samotestiranje praviloma opravi v domačem okolju. 



• Ministrstvo za zdravje bo za izvedbo prostovoljnega testiranja učencu zagotovilo 10 testov 

na mesec. Teste bo učenec lahko pridobil sam oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki 

v lekarni na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja. 

    

Malica, kosilo, popoldanska malica    

• Učenci malicajo praviloma v učilnicah, kjer imajo pouk.    

• Kosilo je za učence vsak dan organizirano v šolski jedilnici.    

• 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 pred vhodom šole.    

• Učenci po pouku kar se da hitro zapustijo šolsko območje.    

   

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. 

Če je pri učencu in/ali pri osebi, ki je bila v kontaktu z učencem, potrjena okužba covid-19, 

starši o tem takoj obvestijo razrednika (telefonsko, elektronska pošta). Šola obvesti starše 

učencev, ki so bili v stiku z obolelim s potrjeno okužbo s SARS CoV-2. Kontakti obolelih bodo 

spremljali svoje zdravstveno stanje in v primeru pojava simptomov/znakov okužbe s SARS-

CoV-2 ostali doma. 

 

    

Ljubljana, 1. 9. 2022                                                              

                                                                                                                           Dobrila Lazović,  

                                                                                                                              ravnateljica                                


