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NAVODILO ZA UČENCE IN STARŠE – PROTOKOLI RAVNANJ COVID 19 – ŠOLSKO 

LETO 2020/2021 

V ŠOLO PRIHAJAJO SAMO ZDRAVI OTROCI 

Jesenski in zimski čas je pred nami, zato se bodo v večji meri začela različna lažja prehladna obolenja, 

različne prebavne motnje in podobno. O tem, ali boste starši otroka kljub npr. zamašenem nosu ali 

drugi obliki lažjega prehlada poslali v šolo, se boste morali odločiti sami, ali pa se posvetovati s svojim 

osebnim zdravnikom. V kolikor otroka z lažjim prehladnim obolenjem pošljete v šolo, starši o tem 

obvestite razrednika, otroku pa naročite, da tudi med poukom nosi masko. 

KO OTROK V ŠOLI ZBOLI 

1. in 2. razred – matična šola 

Ko otrok v šoli zboli, učitelj nemudoma pokliče starše in jih zaprosi, da pridejo po otroka. Otrok 

počaka v razredu in učitelj otroka preda staršem, ki do učilnice pristopi s podesta 1. triade.  

Če se starši ne odzovejo ali ne morejo takoj po otroka, učitelj obvesti vodstvo šole, ki poskrbi, da 

otroka v izolirno sobo pospremi zaposlena oseba (ob dežurnem prostoru pri glavnim vhodu). Otrok v 

spremstvu dežurne osebe počaka na prihod staršev. Po odhodu otroka iz šole, dežurni zaposleni 

poskrbi za razkuževanje izolirne sobe. 

Od 3. – 9. razreda – matična šola – 2. in 3. triada 

Ko otrok v šoli zboli, učitelj obvesti starše, vodstvo šole ali tajništvo šole. Vodstvo šole ali tajnica 

poskrbi, da otroka v izolirno sobo pospremi zaposlena oseba. Otrok v spremstvu dežurne osebe 

počaka na prihod staršev, ki otroka prevzamejo na glavnem vhodu. Po odhodu otroka iz šole, dežurni 

zaposleni poskrbi za razkuževanje izolirne sobe. 

OTROK JE ZBOLEL 

Bolni otroci ostanejo doma ali pa starši presodite, da je potreben obisk pri osebnem zdravniku. V 

primeru, da obstaja sum na okužbo s COVID 19, otroka ob posvetovanju z osebnim zdravnikom 

odpeljete na testiranje in počakate rezultate. O  rezultatih testa vas bo obvestila epidemiološka 

služba, ki bo staršem razložila nadaljnje postopke. 

V primeru, da je test pozitiven, morate starši nemudoma obvestiti vodstvo šole, ki bo skupaj z 

epidemiološko službo izvedlo vse potrebne ukrepe na šoli. 

V primeru, da vam je bila odrejena karantena, morate določila karantene dosledno upoštevati in 

spoštovati. 

RAZRED JE V KARANTENI 

Če bo epidemiološka služba določila, da je razred ali več razredov v karanteni, bomo za vse otroke v 

karanteni organizirali pouk na daljavo. Pouk na daljavo bo potekal preko spletnih učilnic e asistenta, 

zato smo vas starše zaprosili, da vašim otrokom že sedaj vključite možnost dostopa do e asistenta 

spletnih učilnic. Vsa navodila, kako opraviti vklop, so znotraj portala e asistent za starše – spletna 

učilnica.  



Spletne učilnice bodo učitelji uporabljali ob pouku že od začetka šolskega leta in tako učence 

pripravili na okolje, ki bo ob morebitni vpeljavi pouka na daljavo nujno potrebno. 

Po zaključku karantene se učenci ponovno vrnejo v šolo. 

MASKE 

Vsi učenci od 3. – 9. razreda in  zaposleni šole v vseh skupnih prostorih šole nosijo maske. Učenci 1. in 

2. razreda v šoli ne nosijo mask. 

Med poukom ne nosijo mask učitelji, ki upoštevajo ustrezno varnostno razdaljo. Ko se približajo 

otroku, si nadenejo masko. 

Na prostem niti učenci niti zaposleni ne nosijo mask. 

 

ŠOLA JE ZAKLENJENA – VSTOPANJE IN IZSTOPANJE 

Zaradi organizacije pouka in oblikovanje priporočenega modela B bo šola ves čas pouka zaklenjena. 

Starši brez predhodne napovedi ne smejo v šolo. 

Šola je odklenjena samo v času od 7.10 do 7.30, ko pripeljejo vsi avtobusi in je število učencev, ki 

vstopajo v šolo veliko. Ob 7. 30 se šola ponovno zaklene. Za vstop in izstop iz šole je organizirana 

dežurna služba, ki se bo strogo držala dorečenih pravil. 

Jutranje varstvo 

Jutranje varstvo, ki bo organizirano samo za učence 1. in 2. razreda, se pričenja ob 5.30 in bo 
potekalo v učilnici T1-1. Vstop v učilnico je organiziran samo s podesta prve triade.  

Dežurstvo na glavnem vhodu v šolo 

Dežurstvo na glavnem vhodu v šolo je organizirano od 6.00 do 15.30. Dežurni zaposleni ob 6.00 

preveri, ali je šola zaklenjena in nato posamezne otroke sprejema v avlo šole do 7.10. 

Vsi otroci od 3. – 9. razreda, ki v stavbo vstopajo na glavnem vhodu, si morajo ob vstopu v stavbo 

razkužiti roke in nadeti masko ter počakati na zvonjenje ob 7.15, da lahko odidejo v razrede. Dežurni 

zaposleni bodo učence najprej usmerjali za mizice v avli, kjer se bodo lahko učili, brali ali delali 

domače naloge. Ko bodo vse mizice zasedene, učenci počakajo na označenih mestih.  

Odhodi na avtobus, odhodi domov 

Vsi učenci, ki niso vozači, se po končanem pouku preobujejo in odidejo domov. Učenci od 3. – 9. 

razreda si morajo v skupnih prostorih šole nadeti maske.  

Za vse vozače je pred in po pouku organizirano varstvo vozačev. Dosledno zahtevamo, da se učenci 

vozači varstva vozačev udeležujejo. Zadrževanje v okolici šole in odhajanje v bližje trgovine NI 

DOVOLJENO.  

Pri odhodih na avtobuse morajo učenci dosledno spoštovati pravila in upoštevati navodila dežurnih 

učiteljev. 

RaP – podaljšano bivanje 

Ob najavi za novo šolsko leto ste starši šoli sporočili, do kdaj podaljšano bivanje potrebujete. Glede 

na sporočene potrebe smo optimalno oblikovali oddelke podaljšanega bivanja. Razumemo, da je v 



lokalnem okolju prisoten strah in bi morda najraje imeli otroke takoj po pouku doma, če in kadar ta 

možnost obstaja. Žal pa moramo v šoli čim prej vzpostaviti načrtovani program dela, zato vas, starše, 

prosimo, da otroke puščate v šoli do dogovorjenega časa in jih ob dogovorjenem času pridete iskat. 

Ob tem se najavite dežurni službi na glavnem vhodu v šolo in pred vhodom počakate na svojega 

otroka. 

GIBKO 

Prepričani smo, da v teh časih in razrednem pouku tudi na predmetni stopnji, vsi učenci potrebujejo 

gibalni odmor. Dogovorili smo se, da bo v tem šolskem letu gibalni odmor GIBKO trajal 20 minut in se 

bo v čim večji meri odvijal na prostem. Učenci 1. in 2. razreda bodo gibalni odmor izvajali na podestu 

prve triade in igrišču prve triade, učenci od 3. do 9. razreda pa v ostali okolici šole.  

V času GIBKA vsi učenci od 3. do 9. razreda nosijo maske v skupnih prostorih šole (avla, hodniki…). 

VOZAČI  

Pri prevozih z avtobusi je potrebno dosledno spoštovati navodila šoferjev avtobusov. Med vožnjo je 

potrebno nositi maske. 

VARNOSTNI UKREPI 

Vsi vemo, da je za vzdrževanje splošne odpornosti potreben ustrezen počitek, spanec, zdrava 

prehrana, gibanje na svežem zraku in cepljenje otrok po programu cepljenja.  

Zelo pomembno pa je tudi, da z otroci dosledno in redno ponavljamo navodila za pravilno umivanje 

rok, razkuževanje rok, pravilno nošenje mask, navodila za higieno kašlja in redno zračimo vse zaprte 

prostore, v katerih se nahajamo. 

V matični šoli in obeh podružnicah učitelji učence redno opominjamo na vse potrebne varnostne 

ukrepe in s pomočjo zaposlenega kadra skrbimo za temeljito čiščenje in prezračevanje prostorov ter 

potrebno razkuževanje.  

ORGANIZACIJA RODITELJSKIH SESTANKOV, GOVORILNIH UR IN PREDAVANJ 

ZA STARŠE  

Dokler nam bo epidemiološka slika v Sloveniji dovoljevala, bomo roditeljske sestanke organizirali v 

dveh terminih – ločeno za razredno stopnjo in ločeno za predmetno stopnjo. Starši boste vsakokrat z 

vabilom prejeli navodila o protokolu gibanja na šoli. 

Klasičnih govorilnih ur do nadaljnjega ne bomo izvajali. Priporočamo komunikacijo učiteljev s starši 

po elektronski pošti ali po e asistentu ter pogovor po telefonu. V primeru, da se želite starši z 

učiteljem osebno pogovoriti, svoj prihod na šolo predhodno najavite. Ob prihodu v šolo vas bo učitelj 

pričakal v avli šole. 

V kolikor se bo epidemiološko stanje izboljšalo in bodo klasične govorilne ure izvedljive, vas bomo o 

tem obvestili.  

Vodstvo šole 

 

 


