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Trbovlje, 24. 1. 2021 

 

PROTOKOL (IZVEDBENI NAČRT) DELOVANJA ŠOLE OD 26. JANUARJA 2021 DALJE 

(DO SPREMEMB OZIROMA PREKLICA) 
 

ZARADI PONOVNEGA PRIČETKA POUKA V ŠOLI  JE TVEGANJE ZA PRENOS OKUŽBE Z 

VIRUSOM SARS-CoV-2 VEČJE, TO LAHKO POMENI DODATNO TVEGANJE ZA ZDRAVJE LJUDI, 

ZATO JE NUJNO POTREBNO UPOŠTEVATI  IZVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPOV: 

 

O zapisanih protokolih delovanja šole učence obvestijo učitelji, izobešeni so po šolskih hodnikih in objavljeni 

na šolski spletni strani. Z njimi so seznanjeni starši (predstavniki sveta staršev preko elektronske pošte) in vsi 

zaposleni delavci šole (preko elektronske pošte). 

 

UVOD: 

V SKLADU Z ZAKONOM O OŠ JE OBISKOVANJE OSNOVNOŠOLSKEGA PROGRAMA ZA 

UČENKE IN UČENCE OBVEZNO! 

Če otrok zaradi zdravstvenih razlogov ne more priti v šolo, morajo starši zanj prinesti zdravniško 

opravičilo, z učitelji pa se lahko dogovarja o prilagojenih oblikah in metodah dela (izobraževanje na 

daljavo z dnem pričetka pouka v šoli namreč ne poteka več!) 

 

PRIHOD V ŠOLO: 

- priporoča se peš hoja, kolesarjenje (z opravljenim kolesarskim izpitom), individualni prevoz, 

- prevozi s šolskimi avtobusi bodo potekali, prevoznik upošteva priporočila NIJZ. Spremstvo s in do 

avtobusnega postajališča bo zagotovila šola. 

 

VHOD V ŠOLO: 

- vstopajo samo zdravi OTROCI in ZAPOSLENI, 

- spremstvo staršev oz. skrbnikov je dovoljeno DO vhodnih vrat,  

- učenci in delavci šole vstopajo individualno skozi vrata zasilnega izhoda na dvorišču za šolo, pazijo na 

varnostno razdaljo (1,5-2 metra) – sledijo talnim označbam, 

- vhodna vrata (skozi zasilni izhod z dvorišča), 

- vstop je mogoč le z zaščitno obrazno masko, 

- o eksplicitnem zavračanju nošenja zaščitne obrazne maske bo obveščen inšpektorat za zdravje, 

- v šoli se učenci držijo ustnih navodil zaposlenih odraslih ter stenskih slikovnih (in pisnih) navodil, 

- vstop nezaposlenim in osebam, ki spadajo v rizično skupino, je dovoljen le po posebnem dogovoru, vabilu 

in z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov. 

 

OBNAŠANJE V CELOTNEM ŠOLSKEM PROSTORU: 

- nujni sta higiena kihanja in kašljanja, 

- nujno je izogibanje dotikanja obraza z nečistimi rokami, 

- nujna je redna higiena rok (uporaba vode, mila, razkužila), 

- nošenje mask je nujno za vse; zaposleni ves čas, učenci le izven matične učilnice, 

- gibanje po šolskih hodnikih je usmerjeno s talnimi označbami, 

- učilnice in sanitarije so določene za posamezne skupine otrok in so označene,  

- potrebno je vzdrževanje varnostne razdalje med posamezniki pri opravljanju vseh vrst dejavnosti (redni in 

razširjeni program šole, pri igri, prehranjevanju itd.), 

- prehajanje otrok iz ene skupine v drugo ni dovoljeno, 

- ne izvajajo se skupne šolske prireditve, kjer bi se zbiralo več oseb. 



 

UČILNICE: 

- vsaka skupina ima ves čas pouka isto (matično) učilnico, 

- pouk se izvaja le v prostorih, ki imajo umivalnike, 

- v vseh učilnicah so na razpolago razkužila, 

- v vseh učilnicah so slikovni in pisni prikazi za izvajanje preventivnih ukrepov, 

- pred pričetkom pouka se vse učilnice temeljito prezračijo, prav tako po vsaki učni uri – to izvaja samo učitelj, 

- vse osebe naj se čim manj dotikajo kljuk, 

- po vsakem umivanju rok  se uporabljajo papirnate brisačke, ki se odvržejo v koš za smeti, 

- koši za smeti se odpirajo izključno z nogami, 

- koši za smeti se vsakodnevno praznijo, 

- računalnik v učilnici uporablja le učitelj. 

 

PRAVILA OBNAŠANJA V UČILNICAH: 

- učenci se ne preobuvajo v copate, 

- če se v dogovoru z učiteljem preobujejo v copate, svoje čevlje shranijo v za to namenjeno (plastificirano) 

torbo, vrečko, ki jo hranijo pri svoji delovni mizi v učilnici, 

- vrhnja oblačila odnesejo s seboj v učilnico in jih hranijo na svojem delovnem mestu, 

- sedeži in mize so poimensko označeni, 

- učenci ne zapuščajo učilnice med odmori, četudi se učilnica intenzivno prezračuje, 

- učenec zapusti učilnico le zaradi uporabe sanitarij in le ob soglasju učitelja, 

- učenci si medsebojno ne posojajo učbenikov, šolskih pripomočkov in igrač, 

- izvajajo se brezkontaktne šolske aktivnosti in igra, 

- učitelj ostaja ves čas v učilnici oz. ves čas nadzira gibanje/igro skupine na dvorišču, v telovadnici, 

- med učenci se ohranja medosebna razdalja (vsaj 1,5 metra), 

- izogibamo se petju ali drugim šolskim dejavnostim, ki bi lahko povzročile večjo možnost širjenja virusa. 

 

MALICA: 

- šolska malica bo naročnikom prinesena v razred, 

- pred in po obroku je potrebno očistiti mize in si umiti roke, 

- hrano razdeli učitelj (od klopi do klopi), 

- učenci med hranjenjem še posebej upoštevajo higieno kihanja in kašljanja, 

- v učilnicah se ne shranjujejo ostanki malice, 

- morebitni viški malice se varno shranijo v šolski razdeljevalni kuhinji in jih učenci lahko tam prejmejo. 

 

POTEK PEDAGOŠKEGA DELA V 1. VIO: 

- učenci ves čas (redni in razširjeni program) ostajajo v istih skupinah v istih prostorih (mehurčki), 

- oddelek, v katerem je več kot 20 učencev, se razdeli v dve učni skupini,  

- izvaja se pouk po prilagojenem urniku, ki bo učencem javljen, 

- izvaja se dopolnilni pouk, dodatni pouk, ISP, dodatna učna pomoč – a brez mešanja otrok iz posameznih 

skupin/oddelkov, 

- izvaja se neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu. 

- izvaja se jutranje varstvo in podaljšano bivanje, 

- ne izvajajo se dejavnosti izven sedeža šole, ekskurzije, tečaji plavanja,  

- učenci prinesejo v šolo vse učbenike, drugo učno gradivo in pripomočke, ki so jih zaradi izobraževanja na 

daljavo odnesli domov, 

- učenci, ki so si sposodili tehnično opremo za izvajanje izobraževanja na daljavo, jo prvi dan pouka NUJNO 

vrnejo v šolo, kjer se opravi zapisnik o prevzemu, 

- otroci prinesejo dodatna oblačila, ker se bodo učilnice vsako uro intenzivno prezračevale, 

- otroci prinesejo svoje plastenke za pitje vode - predlagamo, da so označene z imeni in priimki, da se ne bodo 

pomešale; plastenk si ne izmenjujejo, 

- učni listi se ne uporabljajo, 

- dodatna učna gradiva razdeli učitelj, ki si je prej umil/razkužil roke, 



- izdelke, ki so jih oddali učenci, se vloži v vrečko in pusti stati vsaj 1 dan, preden jih učitelj pregleda, 

- učenci ne odnašajo učbenikov, zvezkov in ostalih pripomočkov domov, pustijo jih pod svojo mizo v učilnici. 

 

OCENJEVANJE ZNANJA 

- v šolskem letu 2020/2021 je s sklepom ministrice le eno ocenjevalno obdobje zato je število ocen, ki jih 

morajo pridobiti učenci prilagojeno (zmanjšano), 

- pred ponovnim ocenjevanjem znanja je nujno intenzivno ponavljanje, utrjevanje in preverjanje snovi, 

obravnavane v času izobraževanja na daljavo, 

- učitelji v okviru strokovnih aktivov v letnih pripravah označijo teme in vsebine, ki niso bile predelane ali 

utrjene. 

 

SANITARIJE: 

- ves čas se intenzivno zračijo (prisilno prezračevanje-rekuperatorji je zaustavljeno), 

- večkrat dopoldne se razkužuje kljuke, stikala in pipe, 

- vsaka skupina otrok uporablja zanje določene sanitarije, 

- v sanitarije odhajajo učenci posamično in vedno obvestijo učitelja, 

- v sanitarijah se učenci in odrasli ne zadržujejo in ne družijo, 

- učenci in odrasli skrbijo za higieno rok – sledijo stenskim slikovnim in pisnim navodilom. 

 

POUK NA PROSTEM: 

- je zaželena in zdrava oblika pedagoškega dela, 

- izvajajo se nekontaktne dejavnosti, igre, ki omogočajo sproščanje, razgibavanja otrok in istočasno omogočajo 

varno razdaljo med posamezniki, 

- skupine otrok se tudi pri delu zunaj objekta šole ne mešajo ali združujejo, 

- učitelji se sproti dogovarjajo, kje bo potekal pouk na prostem za posamezno skupino učencev 

(npr. dvorišče za šolo, dvorišče za Domom Svoboda, park itd.), 

- nujna je higiena kašlja in kihanja tudi na prostem, 

- učitelj otrokom ves čas omogoča uporabo razkužil in papirnatih robčkov. 

 

RAZDELJEVALNICA HRANE: 

- pred vstopom v razdeljevalnico hrane si vsi otroci in odrasli umijejo roke, 

- upoštevanje varne razdalje v vrsti (čakanje na obrok), 

- učenci počakajo na postreženo hrano (si ne strežejo sami). 

 

JEDILNICA: 

- v jedilnici se postreže zgolj kosilo za naročnike od 1. do 3. razreda, 

- učenci od 4. do 9. razreda se še vedno lahko naročijo na topel obrok, ki ga prevzamejo pred razdeljevalno 

kuhinjo (vhod z dvorišča), 

- poudarjena higiena kihanja in kašljanja, 

- v jedilnici bo istočasno le ena skupina otrok, 

- odrasla oseba je ves čas navzoča v jedilnici in skrbi za spoštovanje pravil, 

- delitev kosil bo potekala v več fazah, po vsaki sledi prezračevanje in razkuževanje jedilnice, 

- v jedilnici je urejena smer gibanja. 

 

RAČUNALNIŠKA UČILNICA: 

- se v času omejevalnih varnostnih ukrepov ne uporablja za potrebe pouka, 

- soba je namenjena morebitni izolaciji otroka ali odraslega, ki kaže znake okužbe, 

- strokovni delavec o sumu obvesti sorodnika okuženega, ki prevzame otroka, 

- v času, ko čaka na sorodnike, oseba nosi zaščitno masko in po potrebi uporablja le umivalnik v tej sobi, 

- oseba, ki kaže znake okužbe (otrok ali zaposleni delavec šole) o morebitni okužbi nujno obvesti ravnateljico, 

le-ta pa NIJZ, 

- prostore, kjer se je gibal okuženi, se dobro prezrači in razkuži. 

 



 

SODELOVANJE S STARŠI: 

-poteka izključno na daljavo (telefon, sporočila po elektronski pošti, obveščanje preko šolske spletne strani, 

video komunikacija ipd.). 

 

ZBORNICA: 

- zbiranje ali zadrževanje v zbornici, kabinetih in drugih poslovnih prostorih šole je prepovedano,  

- zahtevana je ustrezna medosebna razdalja (1,5-2 metra), 

- nošenje zaščitnih obraznih mask je za odrasle obvezno, 

- sestanki učiteljskega zbora oz. sestanki zaposlenih še naprej potekajo v spletnem okolju (na daljavo). 

 

KNJIŽNICA: 

- obiskovalci knjižnice se ne dotikajo knjig, 

- zadrževanje v šolski knjižnici ni dovoljeno, 

- izposoja knjig je mogoča v dogovoru s knjižničarko, 

- knjige se vrnejo v šolsko knjižnico tako, da se zložijo v vrečo (priskrbi šola, pomoč pri izvedbi knjižničarka), 

na vrečo pa se napiše ime otroka, ki je knjige vrnil. 

 

ODHOD ODMOV: 

- učenci zapuščajo zgradbo šole posamično, in sicer skozi glavna vhodna (velika, lesena) vrata in pri tem 

ohranjajo varnostno razdaljo, 

- starši lahko otroke počakajo in prevzamejo na dvorišču pred šolo z upoštevanjem varnostne razdalje in drugih 

zaščitnih ukrepov, 

- učenci se na dvorišču za šolo in pred njo ne zadržujejo in ne združujejo. 

 

TELOVADNICA 

- v telovadnici se naenkrat nahaja le ena skupina/oddelek učencev, 

- športne garderobe se začasno ne uporabljajo. 

 

PODPORNE DEJAVNOSTI: 

ČIŠČENJE PROSTOROV 

- učilnice, sanitarije in poslovni prostori se pogosto intenzivno prezračujejo v dopoldanskem času, 

- po zaključku uporabe določenega prostora, ga je potrebno vsakodnevno razkužiti, 

- površine in predmeti, ki se jih  pogosto dotikamo (kljuke, ograja na stopnišču, stikala za luči), se razkužujejo 

večkrat dnevno. 

 

PREVOZI 

Prevoze s šolskimi avtobusi ureja Občina Trbovlje – posredovan jim je seznam otrok, ki bodo uporabljali 

šolski avtobus. 

Za učence vozače poskrbimo spremstvo z in na avtobusno postajališče. 

Na avtobusu otroci (in odrasli) upoštevajo ukrepe s strani NIJZ. 

 

ZAKJUČEK:   

ODGOVORNOST ZA PRAVILNO IZVAJANJE SAMOZAŠČITNIH UKREPOV MORA PREVZETI 

VSAK POSAMEZNIK.  

V šolo prihajamo le ZDRAVI. 

Naloga odgovornih odraslih, izobraženih pedagoških delavcev šole pa je, da s strpnim in vzornim delovanjem 

prenašamo svoje znanje na učence.  

Pomembno je zavedanje, da je doseganje temeljnih standardov znanja PRAVICA vseh učencev, naša skupna 

DOLŽNOST pa je, da jim to omogočimo v zdravem, varnem okolju. 

To zmoremo in znamo. 

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
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