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 NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA  DELA NA 
SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA  V 

ČASU PANDEMSKE GRIPE 
 

I. NAMEN 
 
1. Zmanjšanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzro či 

pandemska gripa na vzgojno izobraževalno delo. 
 

• na prvem roditeljskem sestanku seznanitev staršev z ukrepi za zavarovanje 
pred pandemsko gripo, z aktivnostmi, ki jih izvaja šola in z načrtom šole v 
primeru izbruha pandemske gripe 

• na prvi razredni uri seznanitev dijakov z ukrepi in aktivnostmi za zmanjšanje 
možnosti okužbe ter načrtom šole v primeru izbruha pandemske gripe 

• organizacija življenja in dela na šoli v primeru izbruha pandemske gripe 
• obveščanje vodstva šole glede obolelosti učiteljev in ostalega osebja   
• združevanje oddelkov in prilagoditev urnika 
• ob velikem izpadu strokovnega osebja združevanje sosednjih razredov in jutranje 

prilagajanje urnika glede na prisotnost učiteljev 
• prihod v službo vseh učiteljev, ki niso oboleli že zjutraj 
• vsi zaposleni morajo biti dosegljivi po telefona ( številke se nahajajo v notesu v 

tajništvu) 
• možnost takojšnje komunikacije s starši (v imeniku dijakov in v dnevniku morajo 

biti telefonske številke vseh staršev dijakov – na dani številki se morajo starši tudi 
odzvati) 

• sodelovanje s šolsko zdravnico in zdravniki Zdravstvenega doma Ivančna Gorica 
(ravnatelj, pomočnica ravnatelja, poslovna sekretarka) 

• tel. 01/ 78 19 000  
• sodelovanje z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana 
• tel. 01/ 58 63 900 
• sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport 
• sodelovanje z Inštitutom za varovanje zdravja  
• dosledno izvajanje preventivnih aktivnosti po navodilih Inštituta za varovanje 

zdravja 
• zaščita ljudi (zaposleni, dijaki in starši) z  informiranjem in zagotavljanjem 

higienskega in drugega režima na šoli  
• dosledno preventivno vzgojno delo z dijaki v zvezi z informiranostjo in ravnanjem 

za preprečitev okužbe in pojava pandemije 
• zagotovitev dodatnega higienskega materiala ( papirni robčki, manjše papirne 

brisače v razredih….) 
• kvalitetno čiščenje šole, dosledno upoštevanje navodil in priporočil Inštituta za 

varovanje zdravja  - po navodilih, če bo potrebno dodatno razkuževanje  
• seznanitev MŠŠ o načrtu šole ob izbruhu pandemske gripe (dodatna sredstva za  

nabavo higienskega materiala in drugi stroški z zahtevanimi ukrepi) 



2.  Vodenje in koordinacija izvajanja na črta 
 

Delovno koordinacijsko skupino za šolo sestavljajo ravnatelj, pomočnica ravnatelja, 
poslovna sekretarka, hišnik, predsednica sveta zavoda. 

 

Vsi zaposleni morajo izvajati aktivnosti po navodilih koordinacijske skupine - obveščanje 
preko oglasne deske v zbornici, zvezka za nadomeščanje, osebno, ozvočenja, po elektronski 
pošti, na spletni strani šole  in izjemoma preko domačega telefona. 

 

Vsi zaposleni morajo biti dosegljivi preko telefona. 
 
 

3. Osnovni elementi na črta 
 
 a)  Organizacijski in kadrovski 
 

V primeru odsotnosti ravnatelja ga nadomešča pomočnica ravnatelja Marija Strnad, v primeru 
njene odsotnosti pa z omejenimi pooblastili le za organizacijo vodenje učno-vzgojnega 
procesa vodja PUZ Miroslava Mikec. 
V primeru odsotnosti ravnatelja in pomočnice ravnatelja osnovne organizacijske postopke za 
pouk izpelje  poslovna sekretarka Marija Podržaj (je v telefonskem stiku z ravnateljem in 
pomočnico). V sodelovanju s šolsko svetovalno delavko  Marjeto Šlajpah Godec uredita 
nadomeščanja. 
V primeru odsotnosti ravnatelja, pomočnice, svetovalne delavke in poslovne sekretarke 
osnovne stvari (nadomeščanja, združevanje oddelkov) uredi predsednica sveta zavoda. 
Hišnika v primeru odsotnost pri  nadzoru ogrevanja nadomesti vzdrževalec učne tehnologije 
ali drug delavec, ki ga določi ravnatelj. 
V kuhinji v primeru odsotnosti glavne kuharice Vide Štrus prevzame njeno vlogo Jožica 
Grum, naslednja zamenjava pa je Vida Ostanek. 
Čistilke delajo glede na prisotnost. Najbolj pomembno je čiščenje učilnic in sanitarij. 
 
 
DELOVNI PROCES 

 
Izvajanje pouka v prilagojeni obliki 

• združevanje oddelkov istega letnika usmeritve 
• združevanje oddelkov pri posameznih splošnih predmetih 
• v skrajnih primerih združevanje različnih razredov 
• zagotavljanje prehrane v okviru možnosti dobave živil in prisotnosti kadra 
• opustitev izvajanje krožkov, dopolnilnega in dodatnega pouka, šole v naravi ….. 
• skrajšanje pouka glede na možnosti prevoza s šolskim avtobusom 
• nadomestnega kadra ni mogoče zagotoviti, izjemoma zadnji upokojeni učitelji 

 

Pouk izvajati z učitelji, ki so prisotni po prilagojenem programu oz. po urniku,  ki se zjutraj 
oblikuje glede na učitelje, ki so prisotni. V kolikor pride do pandemije se bo poleg zmanjšanja 
kadra zmanjšalo tudi število dijakov. 
 
Zaposlenim nuditi zaščitna sredstva (maske, razkužilo v razredu ) in izvajati vse predpisane 
higienske ukrepe. 



ZAPOSLENI 
 

Kdo koga nadomešča ? 
 

• ravnatelj -------- pomočnica ravnatelja 
• pomočnica ravnatelja ------- poslovna sekretarka , svetovalna delavka (nadomeščanje, 

prisotnost….)  
• v primeru odsotnosti zgoraj omenjenih ----- nadomeščanje oz. osnovno organizacijo 

prevzame vodja PUZ  za njo pa predsednica sveta zavoda 
• v računovodstvu se dve delavki zamenjujejta (v skrajnem primeru se izplačilo plače 

preloži do možnega časa realizacije) 
• hišnik ----- vzdrževalec učne tehnologije 
• v kuhinji se delo razporeja glede na prisotnost; v izjemnih primerih bomo zagotovili samo 

en preprostejši obroka hrane 
• čistilke opravijo najnujnejše čiščenje glede na prisotnost – pouk poteka samo v določenih 

učilnicah (na primer samo v dveh traktih)  s tem se zmanjša čistilna površina 
 
 
VARNOST IN LOGISTIKA 
 

• v učilnici št. 29 je izolirnica, tam dijaki počakajo do prihoda  
     staršev  
• v primeru večjega števila obolelih se odpre dodaten prostor (učilnica št. 30) 
• starše sprejme dežurni dijak in jih pelje do izolirnice oz. učilnice 
• da je otrok zbolel, starše obvestijo razredniki (mobilni telefon) svetovalna delavka in 

poslovna sekretarka 
• učitelji na delo prihajajo z osebnimi avtomobili in prevoz naj ne bi bil problem 
• v kolikor ne bo možna dostava hrane, ali ne bo vode in elektrike je smiselno šolo zapreti 
• v primeru izbruha bolezni v okolju v večjem obsegu, moramo v kuhinji zagotoviti zalogo 

hrane za nekaj dni vsaj za zagotovitev enega obroka hrane – jedilniki se bodo sproti 
prilagajali 

 
 
FINANCE 
 

S strani MŠŠ pričakujemo dodatna materialna sredstva za zagotovitev boljšega higienskega 
standarda (dodatne brisače, robčki, razkužila, maske …) 
 
 
b) Komunikacijska izhodišča 
 

Dostopnost telefonskih številk in možnost komunikacije z vsakim, ki se ga potrebuje in je 
zmožen komunikacije preko telefona. 
 

Dosegljivost številk pristojnih služb. 
 

Pripravljenost in razumevanje za delo v spremenjenih pogojih – pomoč vsakega v okviru 
možnosti. 
 
Ivančna Gorica, 21. 9. 2009       Milan Jevnikar, prof., 
                ravnatelj 



SEZNANITEV STARŠEV S PANDEMSKO GRIPO, 
PREVENTIVNIMI UKREPI ŠOLE IN NA ČRTOM 

DELOVANJA ŠOLE V PRIMERU IZBRUHA GRIPE 
 
 

1. Seznanitev staršev z ukrepi za zavarovanje pred pandemsko 
gripo in aktivnostmi, ki jih izvaja šola; plakat, zgibanka…. 

 
2. Obveščanje staršev o obolelosti otroka – telefonske številke na 

katerih so starši dosegljivi. 
 

3. Takojšen prihod po bolnega otroka v šolo (otrok bo 
odstranjen iz razreda in bo v posebnem prostoru). 

 
4. Dežurni dijak v pritli čju pokaže staršem prostor kjer čaka  

otrok. 
 

5. Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo! Bolan otrok, ne sme v 
kolektiv. O poteku zdravljenja se posvetujte z otrokovim 
zdravnikom. 

 
6. Poskrbite, da bo otrok ostal doma 7 dni, oziroma do 

ozdravitve. 
 

7. V primeru, da pride do pandemske gripe večjih razsežnosti 
bo šola prilagodila delovanje (združevanje oddelkov, razredov, 
prilagojeni urniki, izvajanje le obveznega programa ...)  

 
8. O vseh spremembah boste starši obveščeni preko osebnih 

obvestil, obvestil na oglasnih deskah, na naši internetni 
strani. 

 
9. Dodatne informacije in pojasnila dobite v tajništvu šole. 

 
 
Ivančna Gorica, 21. 9. 2009          Milan Jevnikar, prof., 
              ravnatelj 
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Ministrstvo za šolstvo – pristojni Sektor ter ustanovitelja  obvestite o vseh pojavih pandemske 
gripe in predvidenih ukrepih. O zdravstvenih vprašanjih dobite navodila in pojasnila pri 
regionalnih epidimiologih: 

LJUBLJANA  Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 
Zaloška 29,  
1000 Ljubljana 
tel.: 01/58 63 900 
fax.:01/54 03 190 
 
Dr. Ondina Jordan 
ondina.jordan@zzv-lj.si  
 
NOVO MESTO  Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto 
Mej vrti 5 
8000 Novo mesto 
tel.: 07/39 34 100 
fax.:07/39 34 101 
 
Dr. Marta Košir  
marta.kosir@zzv-nm.si 
 


