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Datum: 28. 8. 2020 
 
 
 

PROTOKOL 
ZA IZVAJANJE OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA  

V PŠ GABERJE PO MODELU B OD 1. 9. 2020 
(Navodila na podlagi priporočil MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ) 

 
(Priloga hišnega reda) 

 
 
S 1. septembrom poteka pouk v osnovnih šolah po modelu B-OŠ, kar pomeni, da se vsi 
učenci izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ. 

Najpomembnejša pot prenosa korona virusa je preko izločkov iz dihal in preko 
onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato 
prednostno usmerjeni v: 
- vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega 

prenosa; 
- redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v 
preprečevanje kontaktnega prenosa; 

- obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih – izjema je delo v razredu, 
kabinetu ali pisarni, če je zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 1,5 m.  

Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 
posameznik. 

 
 
 
1. UČILNICE ODDELKOV 
 
 
Pouk poteka v največjem delu v matičnih učilnicah oddelkov. 

Pouk se izvaja tudi v specialnih učilnicah (MAJ), ki morajo prav tako biti pred prihodom 
nove skupine razkužene. Pouk v specialni učilnici se predhodno načrtuje in uskladi z 
vodstvom šole - urnik). 

Matične učilnice od 1. do 3. razreda: 
 

ODDELEK UČILNICA ŠT. 

1. pG 2 

2. pG 1 

3. pG 3 

 

 

  
 

IZVLEČEK 
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2. OSEBNA VAROVALNA OPREMA 
 
 
V šolskem objektu na hodniku vsi zaposleni nosijo zaščitne maske. Učitelji v šolski 
objekt vstopajo skozi glavni vhod. Ob vstopu si razkužijo roke in si nadenejo masko. 
Ker so na PŠ Gaberje le učenci od 1. do 3.razreda, učenci in učitelji nosijo maske le na 
hodniku in ko gredo na stranišče. Šole bomo tedensko obveščene o uporabi mask 
učencev od 1. do 3. razreda. Prvi teden so maske priporočene. 

Med poukom in v času malice v učilnicah ter pri kosilu med hranjenjem učenci mask ne 
nosijo. Maske dobijo zjutraj pred vstopom v šolo. Nadenejo si jih, se preoblečejo in 
gredo v učilnice. V učilnici odložijo svoje maske na dogovorjeno mesto (vsak učenec 
ima nad svojim predalom mali obešalnik oz. kljukico za svojo masko). Maske si 
nadenejo spet, ko gredo na stranišče. 

 
 
VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 
 
Učenci v šolsko zgradbo vstopajo posamično ob upoštevanju 1,5 do 2 metrske 
medosebne razdalje, in sicer skozi glavni vhod.  

Učenci od 1. do 3. razreda se preobujejo v šolske copate in oblačila odložijo na 
garderobna stojala od 1. 9. 2020 naprej.  

Oseba, ki je zadolžena za dežurstvo pri vhodu, vodi evidenco obiskovalcev v za to 
namenjen zvezek. Vsaka oseba, ki ni zaposlena v šoli, se evidentira ob vhodu in izhodu 
iz prostorov šole. 

Starši v šolo ne vstopajo. Pred vhodom je zvonec, na katerega lahko pozvonijo, če kaj 
želijo. 

Starši se udeležijo sestankov po predhodnem dogovoru z učiteljem ali z njegovim 
vabilom. 

 
 
 
3. POTEK DELA V ŠOLI 
 
 
UČILNICA, POUK 
 
Učilnice bo vsako jutro pred pričetkom pouka prezračila učiteljica v jutranjem varstvu, 
ki bo vrata učilnic pustila na stežaj odprta. V nadaljevanju učitelj, ki konča z učno 
uro, učilnico prezrači, nekaj oken pa je lahko odprtih tudi med učnimi urami. 

V učilnicah bodo nameščena razkužila za roke, ki jih uporabljajo učitelji ( npr. po 
zapiranju oken, pred delitvijo učnih gradiv …). Učenci za higieno rok skrbijo s pomočjo 
umivanja z vodo in milom. 

Sedežni red v učilnici je za učence ves čas enak. Za označbe sedežnega reda v matični 
učilnici poskrbi razrednik, v drugih učilnicah učitelj predmeta. 
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Učenci so večino časa v isti učilnici, v kateri bo zanje pouk potekal za večino 
predmetov. Učenci praviloma ne prehajajo iz ene v drugo učilnico, razen pri: 

- urah ŠPO od 1. do 3. razreda; 
- urah SLD/SLJ od 1. do 3. razreda; 
- urah MAJ/MAD od 1. do 3. razreda. 
 
Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne 
izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to 
naredi učitelj/-ica. 
 
 
POUK ŠPORTA 
 
Pouk športa lahko poteka v telovadnici ali na zunanjih športnih površinah, in sicer tako, 
da se med sabo ne mešajo učenci različnih razredov. Priporočeno je, da se v primeru 
primernega vremena čim večji del pouka odvija na zunanjih športnih površinah. 

Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži.  

Če je možno, lahko pouk poteka tudi na prostem, kar tudi priporočamo, in sicer v 
času, ko moč sonca ni največja.  
 
 
ODMORI, MALICA 
 
Malico učenci zaužijejo v učilnici v velikem odmoru. Drugih odmorov nimamo. Po malici 
gredo učenci na šolsko dvorišče v spremstvu svojega učitelja/ice. Igrala na dvorišču 
zjutraj in po velikem odmoru razkuži čistilka. 
 

     ODMOR RAZRED 

1. odmor 

9.20 – 9.50 

1., 2., 3. razred 

 
Pred hranjenjem naj si svojo klop (mizo) učenci obrišejo z alkoholnimi robčki (ti 
bodo na razpolago v učilnicah; učencem jih razdeli učitelj) in naredijo pogrinjek z 
brisačko za enkratno uporabo (papirnate brisače v roli). Pred nadaljevanjem pouka, ko 
so učenci na šolskem dvorišču, mize razkuži čistilka. Učilnice se po malici dobro 
prezračijo. Pred malico si učenci umijejo roke z vodo in milom. Ko se učenci po velikem 
odmoru vrnejo v šolske prostore, si spet temeljito umijejo roke. Učenci vstopajo v 
garderobo ločeno po razredih. 
 
 
DELITEV IN POBIRANJE GRADIV 
 
Morebitno tiskano učno gradivo učencem deli in pobira učitelj, ki si je pred tem umil ali 
razkužil roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke učitelj pred popravljanjem vsaj 1 dan hrani 
na varnem mestu (v predalu, na svoji polici) v učilnici. 
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ODHAJANJE NA STRANIŠČE 
 
Učenci od 1. do 3. razreda pri obisku stranišča nosijo maske. Učitelj doreče režim za 
odhod učencev na stranišče. Najbolje je, da učenci iz skupine na stranišče gredo 
posamično. Vrata naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste 
papirnate brisačke, ki jo vzamejo s sabo iz učilnice. Če se jih na stranišču znajde več 
(iz več skupin hkrati), naj upoštevajo primerno medosebno razdaljo. 
 
 
ODHOD DOMOV 
 
Učitelj po zvonjenju preda učence učitelju/ici PB, katera pospremi učence na kratek 
odmor na šolsko dvorišče. Učitelj pred odhodom domov v učilnici 2 in 3 (pred 
pričetkom PB) prezrači razred in dezinficira mize.  
 
V učilnici št. 2 je OPB 1. in 2. razreda. Učenci obeh oddelkov so ločeni med sabo po 
mizah in imajo 2 metra razdalje. 
 
 
Po učence pridejo načeloma starši, ki pozvonijo na zvonec, ki je na vhodnih vratih. 
Učitelj/ica PB pokliče učenca, ki gre domov in ga pošlje v garderobo, da se preobleče. 
Starš učenca počaka zunaj pred vhodom.  
 
 
 
KOSILO v učilnici 
 
ORGANIZACIJA KOSILA ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA 
 
1. in 2. RAZRED/učilnica št.2 

PON TOR SRE ČET PET 

13.00 12.10 12.10 12.10 12.10 

 
3. RAZRED /učilnica št.3 

PON TOR SRE ČET PET 

13.00 12.10 12.10 12.10 12.10 

 
 
 
UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19 
 
OBRAVNAVA UČENCA S SUMOM NA COVID-19 
 
Če učenec zboli z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola v skladu s šolskimi 
pravili obvesti starše. Učenec počaka starše v izolaciji, in sicer v šolski knjižnici. 

V času čakanja nosi masko, če je le-to možno. Uporablja samo določene sanitarije in 
umivalnik, ki ga v tem času ne uporablja nihče drug. Osebje, ki je v stiku z obolelim, 
nosi masko in upošteva navodila o medosebni razdalji in higieni rok. 
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Starši otroka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka. Če zdravnik napoti 
otroka na testiranje in če je izvid testa negativen, dobi otrok navodila za zdravljenje od 
izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. 

Če je pri učencu potrjena okužba covid-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija 
oziroma ga o tem obvesti izbrani zdravnik učenca. V primeru pozitivnega izvida NIJZ 
začne voditi epidemiološko preiskavo. V epidemiološki preiskavi sodelujejo NIJZ, 
vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in drugi. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor 
okužbe in identificira ljudi, ki so bili v stiku z obolelim učencem v času kužnosti doma, 
v šoli, dijaškem domu itd. O epidemioloških ukrepih v šoli se vodstvo šole posvetuje z 
epidemiologom območne enote NIJZ. (Če se zgodi, da ima vodstvo šole prej 
informacijo o primeru covid-19 v šoli, se o tem posvetuje z epidemiologom območne 
enote NIJZ.) 

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec/zaposleni s covid-19, se prezrači, temeljito 
očisti ter razkuži predvsem površine, ki se jih je učenec/zaposleni dotikal (pipe, vrvica 
v WC-ju, kljuke vrat itd.). 

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, učitelj takoj obvesti 
starše in se ga napoti domov.  

Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, ga učitelj pospremi v šolsko knjižnico, kjer 
počaka v izolaciji. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko.  
 
 
PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO 

Podaljšano bivanje se izvaja v dveh oddelkih. Oddelek 1 PB sestavljajo učenci 1. in 2. 
razreda. Med njimi je v razredu fizična razdalja 2 m (razporeditev miz). Oddelek 2 PB  
sestavljajo učenci istega oddelka. Učenci ostanejo v matični učilnici.  

Učitelji so pozorni, da se učenci na igrišču ne mešajo med skupinami. 

Če je le možno, naj bodo učenci po 14. uri zunaj. 

 
V učilnici št.2 je JV. Ob koncu JV učiteljica razkuži mize in prezrači učilnico. 

Za učence 2. in 3. razreda je na hodniku od 7.00 ure dalje dežurni učitelj. Ob prihodu 
učencev v šolo učitelj da vsakemu učencu masko, ki si jo le-ta nadene in nato pošlje 
učenca v matično učilnico. Učenci v matičnih učilnicah čakajo na pričetek pouka. Pred 
vstopom v razred si učenci v umivalnici umijejo roke. 
 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za 
preprečevanje širjenja virusa. V knjižnico vstopajo učenci v času pouka skupaj z 
učiteljico/učiteljem. Enako poteka tudi vračanje gradiv. 
 
 

ŠOLSKE EKSKURZIJE IN DNEVI DEJAVNOSTI 

Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na 
destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin 
učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. 
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INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ/DODATNA STROKOVNA POMOČ 

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju 
vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci 
istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).  
 
 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek 
računalniške povezave oziroma prek video povezav. Le izjemoma lahko govorilne ure 
potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Enako naj v 
največji možni meri potekajo sestanki zaposlenih. Če potekajo v živo, naj udeleženci 
upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, upoštevajo naj 
navodila medicine dela. 
 
 

POSEBEN REŽIM PRI IGRALIH 

Na igralih so hkrati lahko učenci enega oddelka, ko zapustijo igrala se ta razkužijo. Če 
je na dvorišču več skupin učencev, se med sabo dogovorijo o časovni uporabi igral. 
 
 
Ravnateljica seznani zaposlene o ukrepih za preprečevanje okužb: 

28. 8. 2020 – seznanitev za strokovne delavce; 
28. 8. 2020 – seznanitev za tehnično osebje.  
 
 
 
 
          Tatjana Sabo 
          ravnateljica 


