
Osnovna šola Otlica 
Otlica 48 
5270 Ajdovščina 
 

Navodila 
 
V času epidemije veljajo naslednja navodila: 
 
1. V prostore šole je dovoljen vstop samo zaposlenim in otrokom. Šola bo zaklenjena, na vratih bodo 

objavljene telefonske številke na katere se lahko pokliče v NUJNIH primerih, na klic se odzove 
zaposleni v šoli. 

2. Starši, ki otroka sami pripeljejo, »oddajo« otroka pred šolo in v prostore šole NE vstopajo. Morajo se 
držati vseh pravil, ki veljajo v času epidemije. Če je vreme lepo počakajo z otrokom pred šolo na 
označenem mestu na razdalji 1,5 – 2 m, ob slabem vremenu pa počakajo v avtomobilu. 

3. Starejši učenci počakajo zunaj sami ob upoštevanju vseh pravil, ki veljajo (obvezno upoštevati 
medsebojno razdaljo najmanj 1,5m, starejši od 12 let nosijo zaščitno masko). 

4. Najprej v šolo vstopajo otroci vrtca ob 7.30 (vrtec bo potekal dvakrat tedensko – torek in sreda), za 
njimi učenci 1. razreda, potem 2. razreda, potem 3. razreda in na koncu učenci 9. razreda in ostali. 
Starše in učence prosimo, da se držite tega vrstnega reda, ker vsaka učiteljica odpelje otroke v učilnico. 

5. Otroke bodo v šoli pričakale strokovne delavke ob 7.30, učencem pred vstopom hišnik razkuži roke in 
jih usmeri v garderobo enega po enega. Otroke se opozori, da se lahko gibljejo na primerni razdalji, 
oznake so pred in v šoli. Otrok se v garderobi preobuje in preobleče in se po izhodu iz garderobe postavi 
na oznako na primerni razdalji in počaka na razredničarko, ki jih pelje v razred in jim pokaže kje bodo 
sedeli (stoli so označeni z imeni otrok). 

6. Šola bo zjutraj prezračena, prostore pa se bo zračilo cel dan. Ob ugodnem vremenu se pouk izvaja ob 
odprtih oknih in tudi zunaj. 

7. Učenci starejši od 12 let nosijo zaščitne maske, mlajši ne. V razredu so lahko vsi učenci brez zaščitne 
maske.  

8. Učiteljice otroke seznanijo s higieno kašlja, umivanjem rok in pravili, ki v tem času veljajo v šoli. 
9. Pouk za vsak razred (1. do 3. razred) poteka v svoji učilnici. Pouk za učence 9. razreda poteka v eni 

učilnici.  
10. Glavna vrata pri vstopu v stranišča so odprta. Otroci odhajajo na stranišče po eden, si po uporabi 

umijejo roke z milom in vodo. Umivanje naj traja vsaj 30 sekund (mlajši naj si medtem zapojejo 
pesmico podobne časovne dolžine). 

11. Malica za otroke vrtca bo v igralnici (prinese jo vzgojiteljica), malica za učence 1. do 3. razreda bo v 
jedilnici in jo pripravi kuharska pomočnica. Malica bo potekala po naslednjem vrstnem redu: ob 9.15 - 
1. razred, ob 9.30 - 2. razred, ob 9.45 - 3. razred in ob 10.00 – 9. razred. Učenci si pred malico z milom 
umijejo roke v razredu, učiteljica jih spremlja v jedilnico in jim pokaže mesto kje bodo sedeli. Po malici 
otroci vse pospravijo kot so to počeli ponavadi in učiteljica jih odpelje v učilnico.   

12. Pouk športa in glasbene umetnosti poteka prilagojeno. V okviru športa se lahko opravi nekaj razteznih, 
razgibalnih vaj na mestu, učenci lahko zunaj tudi tečejo, a se morajo držati predpisanih razdalj, ni 
medsebojnega dotikanja. Pri pouku glasbene umetnosti v razredu ne smejo prepevati, lahko pa pojejo 
zunaj, če se bo pouk tam izvajal. 

13. Učenci vse stvari puščajo v šoli. 

 
Urnik bo nekoliko prilagojen, sporočile vam ga bodo razredničarke. 
 

Starše prosim, da po prejetih informacijah in urniku sporočite razredničarkam kdaj boste 
prišli po otroka (tisti, ki ga pridete iskat sami), da bomo lažje organizirali odhod iz šole.  


