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Center IRIS 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  
in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8 
1000 LJUBLJANA 
telefon: +386 (01) 2442-750  
 
           
 

 

OBVESTILO UČENCEM IN STARŠEM OB ZAČETKU ŠOLSKEGA 
LETA 2020/21 

 

Vrata Centra IRIS se bodo za vse učence odprla v torek, 1.9.2020. 
 

Zavezani smo k izvajanju vseh Higienskih priporočil za izvajanje pouka v osnovni šoli 
in zavodih za otroke s posebnimi potrebami, ki jih je pripravil Nacionalni inštituta za 
javno zdravje (NIJZ). Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali 
možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge.  

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

- Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje 
kapljičnega prenosa. 
 

- V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s 
tem v preprečevanje kontaktnega prenosa. 
 

 
Osnovni pogoj za vračanje v Center IRIS je, da so učenci, ki se vračajo in osebje, 
ki skrbi za učence in za delovanje ustanove, zdravi (brez znakov akutne okužbe 
dihal - slabo počutje, utrujenost, nahod, vročina, kašelj in pri težjih oblikah 
občutek pomanjkanja zraka).  

 

V primeru, da v šolo pripeljete otroka z znaki akutne okužbe dihal, vstop v Center 
IRIS ne bo dovoljen. 

 

 

Ob ponovnem odpiranju šol se je potrebno zavedati, da se s tem povečuje možnost 
okužbe s koronavirusom – COVID-19. Opozarjamo, da se kljub izvajanju vseh ukrepov 
lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Svetujemo vam, da se 
posvetujete tudi z otrokovim zdravnikom in nas obvestite o morebitnih 
posebnostih. 
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Temu ustrezno poskušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele 
sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji 
in z uporabo maske. 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA 

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). 

Ob pričetku šolskega leta naj učenci prinesejo podpisano izjavo staršev Izjava staršev 
pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 . 
Izjavo lahko podpisano pošljete tudi na elektronski naslov info@center-iris.si. V 
primeru, da Izjava s strani starša ne bo podpisana, se z namenom vodenja 
epidemiološke preiskave, vodi posebna evidenca. 

 

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19 V OSNOVNI 
ŠOLI PO PRIPOROČILIH NIJZ 

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s 
postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov. (Za pot domov naj ne 
uporablja javnega prevoza). 

Če mora učenec v šoli počakati starše ali skrbnike, počaka v izolaciji. Če je mogoče, 
naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in 
umivalnik. 

Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja 
šole. Šola o tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko 
preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim 
učencem v času kužnosti doma, v šoli itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom 
bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje 
zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda 
odločbe o karanteni. 

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito očisti 
in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

Vsa Priporočila NIJZ in Načrt izvajanja Priporočil NIJZ za Center IRIS so objavljena 
tudi na spletni strani Centra IRIS www.center-iris.si. 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo ravnateljica, svetovalna služba in razredniki. 

 

V nadaljevanju vas seznanjamo z Načrtom izvajanja Priporočil NIJZ, ki se nanašajo na 
izvajanje pouka. Prosimo vas, da jih podrobno preberete in v sodelovanju z nami 
pomagate zagotavljati varno učno okolje za vaše otroke in zaposlene. 
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NAČRT IZVAJANJA PRIPOROČIL NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA 
JAVNO ZDRAVJE (NIJZ) 
1. SEZNANITEV UČENCEV, STARŠEV, ZAPOSLENIH O IZVAJANJU SPLOŠNIH 
HIGIENSKIH UKREPOV 

Za zaščito tako učencev kot učiteljev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-
CoV-2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje in doseči dosledno izvajanje vseh 
splošnih higienskih ukrepov, ki jih narekuje NIJZ: 

• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim 

razkužilom za roke. Vsebnost alkohola (etanol, izopropanol) v razkužilu za roke 
naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. 
Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena 
čiščenju/razkuževanju kože. 

• Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. 
vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz 
stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

• Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 
• Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 
• Odsvetovano je zbiranje v skupinah, razen v okviru učne skupine, na celotnem 

območju šole. 
• Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo 

usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). 
• Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo 

roke z milom ter vodo. 
• Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočeno po vsaki 

uri (na stežaj odprta okna). 
• V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po 

predhodni najavi in naj upoštevajo vse potreben ukrepe (nošenje obrazne 
maske, higiena rok, kašlja…) 

• Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij starši opravijo po telefonu ali 
preko video konference. 

• Tudi ostalih sestankih prednostno potekajo kot video sestanki. 
• Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, 

proslave, razstave, literarni večeri) je odsvetovana. 
 

Priporočila bomo izvajali glede na specifiko učencev, ki je povezana s slepoto ali 
slabovidnostjo oz. drugimi razvojnimi posebnostmi učencev. 

Učence bodo z navodili in predpisanimi ukrepi seznanili razredniki ob pričetku šolskega 
leta. 
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2. DOSTOPNOST NAVODIL IN SEZNANITEV UČENCEV IN ZAPOSLENIH 

Za boljšo seznanitev z navodili, ki so pomembna za zmanjševanje možnosti okužbe s 
COVID-19, bodo v skupnih prostorih (avla, zbornica, garderoba, razredi, sanitarije) 
nameščena naslednja navodila: 

• Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-
sirjenja.pdf 

• Umivanje rok: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-
delavci.pdf 

• Higiena kašlja: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf 

• Pravilna namestitev obrazne maske: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf 

 

3. OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN 

V času jutranjega varstva, pouka in podaljšanega bivanja bodo oblikovane stalne 
skupine oz. bo pouk v primeru združevanja potekal tako, da bo zagotovljena ustrezna 
distanca. Poskrbeli bomo, da bo v skupinah dnevno čim manj menjav učiteljev, 
varuhov in spremljevalcev. 

 

4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA – NOŠENJE MASK 

Vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo zaščitne maske, zaposleni ves 
čas, učenci, starejši od 12 let pa izven matične učilnice. Učenci lahko poleg maske 
uporabljajo tudi drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne 
oblike zaščite). 

Vsi učenci bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred 
uporabo ter po odstranitvi maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke. Maska 
mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo. 

 

5. PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 

PRIHOD DO ŠOLE 

Priporočamo, da učence v šolo pripeljejo starši ali skrbniki. Če je organiziran prevoz v 
šolo s strani občine in prevoznikov, morajo le ti upoštevati Navodila za izvajalce 
posebnih linijskih prevozov v času epidemije COVID-19. 
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VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED 

Učenci v šolski objekt vstopajo posamezno na glavnem vhodu v Center IRIS in pri tem 
ohranjajo 1,5 – 2m razdaljo. Starši otroka oddajo pred vhodom in ne vstopajo v 
zgradbo. Zaposleni in učenci nad 12 let vstopajo z maskami. Ob prvem prihodu 
prinesejo s seboj Izjavo staršev ob vračanju učencev v šolo in jo izročijo razredniku. 
Če v Center vstopa zunanja oseba, se mora predhodno najaviti. Ob vstopu je nujna 
uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok. Osebo prevzame zaposleni Centra IRIS 
in jo pospremi. 

Takoj ob vstopu v šolo, si mora učenec razkužiti roke in nadaljuje pot v garderobo. 

 

ODHOD DOMOV 

Po končanem pouku bodo učenci iz šole izstopali posamično, pri tem pa ohranjali 1,5 

do 2 metrsko medosebno razdaljo. Tudi v tem delu dneva bo pri vhodu prisotna odrasla 
oseba, ki bo skrbela, da se ukrepi spoštujejo. 

 

6. POTEK POUKA 

Pouk bo potekal večinoma v matičnih učilnicah, ki jih učenci že poznajo. Učilnica bo 
vsak dan pred prihodom učencev temeljito prezračena in očiščena. Vrata učilnic in 
drugih prostorov, kjer ni nevarnosti za slepe učence ali učence, ki pogosto uhajajo iz 
razreda, bodo odprta, da se zmanjša število dotikov kljuke. V učilnici učencem ni 
potrebno nositi zaščitne maske. Ker je veliko neposrednega stika med spremljevalci, 
varuhi, učitelji in učenci, se za odrasle priporoča nošenje maske tudi v razredu. 

Obvezno pa je nošenje mask za odrasle in učence od 12 leta dalje izven učilnice, kjer 
se srečuje večje število ljudi. 

V učilnici z umivalnikom bo prisotno razkužilo za roke, milo in papirnate brisače ter 
razkužilo za razkuževanje kljuk, miz, stolov, polic. Učenci primarno uporabljajo 
predvsem milo in vodo. V vsaki učilnici bodo nameščeni plakati s splošno higienskimi 
ukrepi. 

Učitelj večkrat dnevno poskrbi za razkuževanje in zračenje prostorov.  

Obroki bodo organizirani v jedilnici ali razredih po določenem razporedu.  

 

7. BIVANJE V DOMU UČENCEV 

Učenci, starejši od 12 let, v vseh prostorih doma učencev uporabljajo masko, razen v 
svoji sobi in vzdržujejo potrebno medsebojno razdaljo. 

Učenci bodo v sobe nameščeni posamično, tako da bo v sobi zgolj en učenec. 
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Učenci bodo razporejeni v dve skupini – ena skupina v 2. in ena v 3. nadstropju 
dijaškega doma. Vzgojni proces se lahko izvaja z upoštevanjem ustrezne distance. 
Prav tako so ob upoštevanju distance dovoljeni izhodi.  

 

Potrudili se bomo, da bo pouk in ostale dejavnosti potekal varno za vse, učence in 
zaposlene. 

 

Lepo vas pozdravljam in se veselim ponovnega srečanja. 

 

 

 

 

 Ljubljana, 26.8.2020      Katjuša Koprivnikar,  

         ravnateljica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e-mail: info@center-iris.si; Zakladni podračun: 01100-6030689853 pri UJP Ljubljana 

IDENTIFIKACIJSKA ŠT.: SI94559899; MATIČNA ŠTEVILKA: 5051134, spletna stran: www.center-iris. 


