
PROTOKOL IN NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI  

ZA IZVAJANJE POUKA ZA UČENCE 

od 1. 9. 2020 dalje  

(povzetek) 

 

UKREPI NA ŠOLI BODO PREDNOSTNO USMERJENI V: 

 

1. V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, 

upoštevajo predpisani protokol. V skupnih prostorih (hodniki, sanitarijah) uporabljajo maske 

učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci zadnjega triletja. Prvi šolski dan učenci 

dobijo pralne maske v šoli. 

2. Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje med skupinami in s tem preprečevanje 

kapljičnega prenosa.  

2. Redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem 

preprečevanje kontaktnega prenosa.  

3. Ustrezna higiena kašljanja in kihanja.  

4. Redno in temeljito zračenje prostorov. 

 

 PRIHAJANJE IN ODHAJANJE V ŠOLO IN IZ ŠOLE 
 

1. V šolski objekt vstopajo le zdravi učenci in zaposleni, ostali le po potrebi, po predhodni 

telefonski najavi. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol.  

2. Prvošolčki vstopajo v učilnico za šolo, mimo igral. Ostali učenci v šolo vstopajo skozi glavni 

vhod. Pred pričetkom pouka počakajo na označenih mestih na šolskem dvorišču. 

 

3. Po pouku se učenci ne zadržujejo pred šolo.  

 

Učenci 2.-5. razreda, ki obiskujejo podaljšano bivanje zapustijo šolo po prihodu 

starša. Starš pred vhodom v šolo pozvoni, počaka pred šolo in ob prihodu otroka skupaj 

zapustita šolsko dvorišče. Starše naprošamo, da po svoje otroke prihajajo pred pričetkom 

ali po koncu ure, ki je namenjena za delo domačih nalog (učenci 1.-3. razreda imajo 

samostojno učenje med 13.25 do 14.14 in učenci 4. ter 5. razreda med 14.15 in 15.05).  

Po pouku oz. po podaljšanem bivanju starši prvošolčkov počakajo svojega otroka za šolo 

pred igrali. 

 



IZVEDBA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Učenci so razdeljeni v skupine, matične oddelke.  

Pri aktivnostih, kjer se združujejo učenci različnih razredov in na udeležbi na različnih dogodkih 

se razredi ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 

2 metra). Ekskurzije in dnevi dejavnosti se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji ali se 

izvajajo na šoli. 

 

         UKREPANJE V PRIMERU SUMA OKUŽBE UČENCA 

Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, ali prepozna znake 

bolezni, učenca odpelje v poseben prostorih o tem obvesti starše, kateri pride v čim krajšem 

času. Učenec in spremljevalec nosita zaščitno masko. 

 

 

 

 


