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Zadeva: Ukrepi CŠOD za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2 
 
 
Spoštovani! 
 
Za pomoč pri načrtovanju izvedbe šole v naravi, ekskurzij in dni dejavnosti vam pošiljamo nekaj 
dodatnih podatkov o varnem načinu izvedbe, ki ga v CŠOD zagotavljamo v skladu z veljavnimi 
smernicami in navodili. 
 
V okrožnici, ki jo je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na vse šole poslalo v torek, 25. 8. 
2020, so zapisane tudi usmeritve glede izvedbe šole v naravi, ekskurzij in prevozov.  

Šole lahko v letošnjem šolskem letu izvedejo tudi šole v naravi in ekskurzije, ki so bile načrtovane od 
marca 2020 do junija in jih zaradi omejitev ni bilo možno izpeljati. 

Za prevoz v šolo v naravi, na ekskurzije in dneve dejavnosti se lahko zapolni vsa mesta na avtobusu, 
a bodo učenci morali nositi zaščitne maske.  

Dodatna obrazložitev je bila podana tudi v medijih https://www.rtvslo.si/slovenija/kdo-bo-zagotovil-
denar-za-zascitna-sredstva-uciteljev-in-dijakov/534390 s strani predsednika združenja ravnateljev g. 
Gregorja Pečana. 

V CŠOD smo za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2 uvedli varnostne ukrepe po modelu B v 
priporočilih NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/: 

Ločevanje po skupinah 

- posamezni oddelki bodo ločeni pri namestitvi, prehrani in programu 
- aktivnosti so prostorsko in časovno organizirane tako, da se oddelki ne srečujejo in je med 

njimi ves čas zagotovljena primerna varnostna razdalja 

Skupni prostori in sobe 

- redno razkužujemo površine, ki se jih dotika večje število rok (kljuke, ograje na stopniščih, …) 
- redno čistimo in razkužujemo skupne sanitarije in vse umivalnike 
- ob vhodih v objekte in v skupnih prostorih so nameščeni podajalniki z razkužilom za roke  
- osebje med čiščenjem nosi maske in rokavice 
- prostore redno zračimo s svežim zunanjim zrakom 
- poseben protokol čiščenja je določen in vključen v širši HACCP načrt 

Program 

- izvedba programa bo potekala v manjših skupinah 
- manjše učne skupine so enake, kot so učenci nastanjeni po sobah 
- izvajalci programa so usposobljeni za varno delo v posebnih razmerah 
- v času izvedbe programa v prostorih ali zunaj udeleženci ne bodo v stiku z zunanjimi osebami 

Datum: 27. 8. 2020 
 

mailto:info@csod.si
http://www.csod.si/
https://www.rtvslo.si/slovenija/kdo-bo-zagotovil-denar-za-zascitna-sredstva-uciteljev-in-dijakov/534390
https://www.rtvslo.si/slovenija/kdo-bo-zagotovil-denar-za-zascitna-sredstva-uciteljev-in-dijakov/534390
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/


- pri programih, ki se izvajajo izven lokacij CŠOD, se pri gibanju upošteva priporočene 
varnostne ukrepe (fizična razdalja, razkuževanje, maske) 

- učne pripomočke in učila dodatno razkužujemo, uporabniki si pred in po uporabi razkužijo 
roke 

Prehrana 

- pri pripravi obrokov prehrane dosledno upoštevamo vsa določila HACCP sistema 
- upoštevamo higienska priporočila NIJZ, ki veljajo za gostinstvo in prehrano v šolah 
- v jedilnici je določen protokol, ki zagotavlja, da ne pride do mešanja med skupinami 
- oddelki iste šole so v jedilnici ločeni s primerno razdaljo 
- oddelki različnih šol jedilnico uporabljajo časovno ločeno ali imajo obroke v ločenih prostorih 
- vsak udeleženec ima ves čas bivanja določeno isto jedilno mizo 
- mize redno razkužuje za to usposobljeno osebje 
- postrežba je porcijska, izvaja jo osebje s primerno zaščitno opremo, samopostrežbe ni 

Komunikacija 

- komunikacija pred začetkom izvedbe programa poteka elektronsko 
- dokumente se pošilja elektronsko in se jih ne prinaša v fizični obliki 

 
 
V pričakovanju še naprej odličnega sodelovanja v prihajajočem posebnem letu vas lepo pozdravljam. 
 
 

Branko Kumer, MSc 
direktor  


