Na podlagi Okrožnice MIZŠ z dne 11. 2. 2021, priloženega sklepa ministrice in ostalih
navodil MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ je ravnateljica zavoda sprejela naslednji

IZVLEČEK

PROTOKOL ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
IN VARNOSTNIH UKREPOV V SKLADU S PRIPOROČILI
ZDRAVSTVENE STROKE V DOŠ I LENDAVA OD 22. 2. 2021
(OD 4. – 9. RAZREDA)
(Priloga hišnega reda)

1.) Vstop in izstop iz šolskega objekta
Za prihod in odhod iz šole priporočamo hojo ter individualni prevoz s strani staršev (brez
združevanja učencev). Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in iz nje, šola organizira
avtobusni prevoz. Učenci na avtobusu uporabljajo maske ter si pred vstopom razkužijo
roke.
1. a) Prihod v šolo
V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. Obiskovalci in starši lahko vstopajo le
po predhodni najavi. Šola pri vhodu vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole. Vsi
upoštevajo predpisane protokole in navodila. V kolikor obiskovalci ne želijo upoštevati
preventivnih zdravstvenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, se jim vstop v šolo
lahko prepove.
Učenci s sabo v šolo prinesejo šolske potrebščine, šolske copate (če jih nimajo v šoli),
vodo v plastenkah in dodatna oblačila, saj se bodo prostori redno prezračevali.
Ob vstopu si vsi, ki vstopajo, nadenejo masko. Zunanji obiskovalci in zaposleni si
obvezno razkužijo roke. V šolskem objektu se v vsakem trenutku ohranja 2-metrska
medosebna razdalja. Po hodnikih, sanitarijah in v jedilnici so talne označbe za
vzdrževanje te razdalje.
Učenci, zaposleni in morebitni zunanji obiskovalci se po šoli gibljejo v skladu z označbami
na tleh in upoštevajo koridor gibanja.

1. b) Odhod domov

1

4.-5. razred: Po končanem pouku starši pred vhodom v šolo prevzamejo učence od 4.
do 5. razreda oz. gredo ti sami domov. V vsakem primeru se morajo upoštevati
predpisani ukrepi.
Učenci vozači od 4. do 5. razreda v oddelku počakajo na odhode avtobusov. Ko na
avtobusnem postajališču na šolskem dvorišču čakajo na prihod avtobusov, ves čas nosijo
masko in vzdržujejo primerno medosebno varnostno razdaljo. Slednje nadzira dežurni
učitelj.
6.-9. razred: Učitelj po zvonjenju pospremi učence do garderobnih omaric, ostale
učence pa pospremi na kosilo. Dežurni učitelj na hodniku nadzira učence, če imajo
maske in da se ne mešajo z ostalimi oddelki.
Učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem stalno ohranjajo 2-metrsko medosebno
razdaljo.

2.) Uporaba šolskih prostorov
2. a) Garderoba
Učenci do garderobnih omaric dostopajo tako, da v čim večji meri upoštevajo primerno
medosebno razdaljo. Učenci se preobujejo v šolske copate in oblačila odložijo v omarice.
Pri omaricah se čim manj zadržujejo.
2. b) Učilnice
Vsak dan pred začetkom pouka se učilnice temeljito prezračijo. Izvajanje pouka se
prilagodi na način, ki omogoča redno prezračevanje prostorov skladno z načrtom
prezračevanja.
Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke.
V vsaki učilnici so na voljo razkužilo za roke, dezinfekcijsko sredstvo in izobešen plakat s
splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.
V oddelkih od 4. do 9. razreda učilnice v odmorih nadzoruje prisotni dežurni učitelji na
hodniku.
Izvajanje pouka v veliki meri poteka v matičnih oddelkih. Pri določenih predmetih, kjer to
ni možno, pouk poteka v manjših heterogenih učnih skupinah.
Podaljšano bivanje je organizirano tako, da se učenci iz različnih oddelkov ne združujejo.
Z vzdrževanjem stalne skupine učenk/učencev v mehurčku zmanjšujemo število stikov in
preprečujemo širjenje okužbe.
Matične učilnice od 4. do 9. razreda:
ODDELEK UČILNICA ŠT.
4. a

30

4. b

28
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4. c

24

5. a

26

5. b

22

5. c

29

6. a

8

6. b

10

6. c

12

7. a

13

7. b

37

7. c

36

8. a

35

8. b

32

8. c

15

9. a

17

9. b

18

9. c

19

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo
in ne izposojajo oz. jih pred morebitno izposojo razkužijo.
Del pouka se izvaja tudi na prostem. Tudi na prostem je potrebno zagotavljati
priporočeno medosebno razdaljo.
Učilnice, v katerih bo pouk potekal izven matične učilnice, so načeloma stalne in čim
bližje matični učilnici.
2. c) Pouk v heterogenih učnih skupinah
Pouk pri določenih predmetih poteka izjemoma tudi v heterogenih učnih skupinah. V teh
je potrebno dosledno upoštevati priporočeno medosebno razdaljo, prav tako pa morajo
vsi učenci med poukom nositi masko.
Pouk v heterogenih skupinah poteka pri naslednjih predmetih:
MATEMATIKA: jezikovne učne skupine v 6. in 7. in 8. razredu,
NEMŠČINA: v 5., 6., 7. in 8. razredu,
MADŽARŠČINA kot prvi jezik: v 4., 5., 6. in 7. razredu,
DRUŽBA, NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: jezikovne učne skupine v 4. in 5. razredu,
GEOGRAFIJA: jezikovne učne skupine od 6. do 9. razreda,
ANGLEŠČINA: v 4. razredu.
2. d) Pouk športa
Pouk športa lahko poteka v telovadnici ali na zunanjih športnih površinah, in sicer tako
da se med sabo ne mešajo učenci različnih oddelkov. Priporočeno je, da se v primeru
primernega vremena čim večji del pouka odvija na zunanjih športnih površinah.
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Pri pouku športa učitelji upoštevajo poseben režim. Več o preprečevanju tveganj,
povezanih s športnimi in glasbenimi dejavnostmi, je dostopno na:
www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_kulturne_dejavnosti.pdf,
www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 (šport).

2. e) Knjižnica
Knjižnica se uporablja v skladu z vnaprej pripravljenim urnikom in navodili za uporabo
knjižnice. Učenci lahko gredo v knjižnico po predhodnem dogovoru v spremstvu učitelja.
Ravnanje s knjižničnim gradivom v času epidemije covid-19, smiselno prirejeno skladno z
navodilom za knjižnice, je dosegljivo na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
2. f) Sanitarije
Učenci od 4. do 9. razreda pri odhodu v sanitarije nosijo maske. Učitelj doreče režim za
odhod učencev v sanitarne prostore. Najbolje je, da učenci iz skupine odhajajo
posamično in po možnosti med poukom in čim manj v odmoru.
Po uporabi sanitarij si učenci temeljito umijejo roke z milom in obrišejo s papirnatimi
brisačkami. V odmorih je na hodniku dežurni učitelj.
2. g) Igrala
Otroška igrala na šolskih igriščih se uporablja le, če gre za igrala, ki so namenja zgolj
uporabi šole in do njih ne dostopajo zunanji uporabniki ter je zagotovljeno razkuževanje
med uporabo različnih skupin otrok. Pripravi se razpored uporabe igral.
2. h) Odmori
Učenci med odmorom praviloma ne zapuščajo učilnice. Zapustijo jo lahko le za odhod v
toaletne prostore, le-to opravijo posamično. Na hodniku se po nepotrebnem ne
zadržujejo. V odmoru po vsaki uri naj se prostor intenzivno prezrači, učenci pa opravijo
nekaj telesnih vaj.

3.) Izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti
3. a) Neobvezni in obvezni izbirni predmeti
Neobvezni in obvezni izbirni predmeti za učence od 4. do 9. razreda se še naprej izvajajo
na daljavo.
3. b) Podaljšano bivanje, interesne dejavnosti
Podaljšano bivanje in interesne dejavnosti se izvajajo le znotraj matičnega oddelka.
Učitelji so pozorni, da se učenci na igrišču ne mešajo med skupinami.
Če je le možno, naj bodo učenci po 14. uri zunaj.

RAZDELITEV OPB NA PROSTEM/mesečna menjava po dogovoru med učitelji v OPB
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šolsko igrišče
spominski park
asfaltno igrišče (rokometno)
asfaltno igrišče (košarkarsko)
igrišče z umetno travo 1
igrišče z umetno travo 2
igrišče z umetno travo 3
šolska ploščad
arboretum
3. c) Dnevi dejavnosti in ostali programi
Dnevi dejavnosti se izvedejo na šoli v okviru matičnega oddelka z upoštevanjem
higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil. Plavalni tečaji, šola v naravi, praktični del
prometne vzgoje za kolesarski izpit, ekskurzije ipd. se do nadaljnjega ne izvajajo.
Šola poseben poudarek namenja vzpodbujanju telesne dejavnosti in ohranjanju telesne
zmogljivosti ter izvaja čim več gibalnih oz. športnih aktivnosti ob upoštevanju
preventivnih zdravstvenih ukrepov (medosebna varnostna razdalja, zračenje prostora …).
3. d) Individualna in skupinska ter dodatna strokovna pomoč
Tovrstno pomoč izvajajo učitelji, specialni pedagoginji in svetovalna služba ob doslednem
izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov. Pomoč se izvaja individualno oz. v
manjših skupinah učencev istega oddelka.
3. e) Dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda
V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke/učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del
programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci. Izjema je
športna vadba registriranih športnikov ob upoštevanju varnostnih in higienskih priporočil
NIJZ.
3. f) Dežurstvo učiteljev
●
●
●
●

3., 4. in 5. HODNIK: od 7.00 do 13.10, tudi v 5-minutnih odmorih;
JEDILNICA: v času kosila učencev predmetne stopnje od 11.50 do 13.25;
ŠOLSKA AVLA: od 13.00 do 14.00;
AVTOBUS: od 12.15 do 13.05, od 13.05 do odhoda avtobusov.

Učitelji na avtobusnem postajališču opozarjajo na primerno medosebno razdaljo in na
nošenje mask.
3. g) Minuta za zdravje
Minuta za zdravje: uvede se redna, vsakodnevna t. i. minuta za zdravje, kjer se učence,
starosti primerno, izobražuje o pravilnem izvajanju ukrepov.
4.) Uporaba zaščitnih mask
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Učencem v matičnih oddelkih oz. t. i. mehurčkih ni potrebno nositi zaščitnih mask. Učenci
nosijo masko v manjših heterogenih učnih skupinah, v skupnih prostorih šole, na
šolskem dvorišču, na avtobusnem postajališču in na šolskem avtobusu.
Zaposleni nosijo maske ves čas, tudi na šolskem dvorišču.

5.) Zračenje prostorov/razkuževanje/ostali preventivni zdravstveni ukrepi
Strokovni delavci pri svojem delu dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe
(razkuževanje rok in prostora, nošenje mask vseskozi in povsod - tudi v učilnici v času
pouka, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov najmanj enkrat v eni šolski
uri).

6.) Šolska prehrana
Prehrana se v šoli pripravlja v skladu z vsemi higienskimi predpisi za preprečevanje
širjenja okužbe z nalezljivo boleznijo covid-19 in sprejetimi protokoli, ki veljajo za šolsko
kuhinjo.
6. a) Malica
Malico učenci zaužijejo v učilnici v prvem oz. drugem velikem odmoru.

ODMOR
1. odmor
8.30 – 8.45
2. odmor
9.30 – 9.45

RAZRED
4. in 7. razred
5., 6., 8. in 9. razred

Malica bo pripravljena večinoma enoporcijsko, zavita v živilsko folijo.
Pred hranjenjem 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 postopek
ponovijo. Namesto brisanja z alkoholnim robčkom mizo lahko razkuži tudi učitelj z
razkužilom v pršilu. Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z vodo in milom.
6. b) Kosilo
4. RAZRED
PON
13.00
MATIČNA

TOR
13.00
MATIČNA

SRE
13.00
MATIČNA
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ČET
13.00
MATIČNA

PET
13.00
MATIČNA

UČILNICA

UČILNICA

UČILNICA

UČILNICA

UČILNICA

Učenci od 5. do 9. razreda imajo kosilo v jedilnici.
5. RAZRED
PON
13.25
JEDILNICA

TOR
13.25
JEDILNICA

SRE
13.25
JEDILNICA

ČET
13.25
JEDILNICA

PET
13.25
JEDILNICA

Učenci 5. razreda, ki gredo na avtobus, imajo kosilo ob 12.55.
OD 6. DO 9. RAZREDA

PONEDELJEK, TOREK, SREDA

ČETRTEK

PETEK

ČAS
12.40-12.50
12.50-13.00
od 13.00

RAZRED
6., 7. a
7. b, c, 8. a
8. b, c, 9.

ČAS
12.00-12.10
od 12. 10
12. 50-13.00
od 13.00

RAZRED
6.
7.
8.
9.

ČAS
11.50-12.00
12.00-12.10
od 12.10

RAZRED
6. , 7. a
7. b, c, 8. a
8. b, c, 9.

POMEMBNO: Termini za kosilo se med posameznimi razredi/oddelki izmenjujejo
mesečno.
V jedilnici so mize razporejene tako, da je med učenci zagotovljena medosebna razdalja
vsaj 1,5 do 2 metra. Pred vstopom v jedilnico si učenci razkužijo roke.
Med posameznimi izmenami se jedilnica temeljito prezrači, mize, stoli in pladnji pa
razkužijo.

Jedilnico zapustijo na drugi/nasprotni strani, kot so prihajali v njo.

7.) 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.

8.) Šolski prevozi
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Prihod v šolo: Učenci vozači prihajajo v šolo ob običajnem voznem redu šolskih
avtobusov. O morebitni spremembi voznega reda pri odhodu domov bomo učence
obvestili.
Odhod domov: Veljajo vsi običajni termini odhoda avtobusov, razen ob 14.20, v tem
terminu do nadaljnjega avtobusi ne bodo vozili.
Učenci na avtobusu uporabljajo masko in si pred vstopom razkužijo roke.
Čakanje na avtobusni prevoz - slabo vreme:
4.-5. razred:
Učenci na avtobus počakajo na avtobusnem postajališču.
6.-9. razred:
Učenci na avtobus čakajo:
6. r. – v prizidku šole,
7. r. – pod nadstreškom prizidka,
8. r. – v avli (okoli mize dežurnih učencev),
9. r. – v avli – pri vhodu na povezovalni hodnik.
Čakanje na avtobusni prevoz - lepo vreme:
Da bi se izognili zbiranju prevelikega števila učencev na enem mestu, učenci na
avtobus čakajo zunaj na naslednjih lokacijah:
- 4., 5. razred: na avtobusnem postajališču,
- 6., 7. razred: pri prizidku,
- 8., 9. razred: na ploščadi.
Na to jih opozarjajo INFO table in dežurni učitelji.
Kdor čaka starše do 15.00, lahko počaka v avli šole ali na dvorišču.

9.) Govorilne ure in roditeljski sestanki
Govorilne ure in roditeljski sestanki praviloma potekajo na daljavo, torej po telefonu,
preko elektronske pošte ali preko videokonferenc.

10.) Odsotnost od pouka zaradi zdravstvenih razlogov
Obiskovanje osnovnošolskega programa za učenke in učence je obvezno (Zakon o
osnovni šoli).
O odsotnosti učencev od pouka zaradi zdravstvenih omejitev odloča otrokov izbrani
zdravnik. Z učenci, ki ne morejo sodelovati pri pouku v šolskem prostoru, strokovni
delavci izvajajo pouk po ustaljenih komunikacijskih kanalih.
Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez enega ali več naštetih simptomov oz.
znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje,
kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska,
slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost,
vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki).
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Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, naj ostane doma in omeji stike z
drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega
zdravnika.

11.) 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 kabinetu v prizidku (ključ
kabineta se nahaja v tajništvu šole). 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. Starši otroka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom
otroka.
Obveščanje staršev:
Učitelj pokliče v šolsko svetovalno službo (02 5772 811, 02 5772 815) ali tajništvo (02
5772 800), ki obvesti starše, da pridejo po učenca.

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

12.) Druženja zaposlenih v prostorih zavoda
Videokonference in komunikacija preko telefona imajo prednost pred klasičnimi sestanki
v živo.
Pri določanju, koliko oseb je lahko največ v prostoru, uporabljamo za zbornico in
kabinete enak način kot pri učilnicah.
Strokovni delavci opustijo neformalna druženja (npr. v zbornici, hodnikih, kabinetih, pri
malici), pri svojem delu dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe. Večino
pogovorov opravijo po videokonferenci ali po telefonu.

13.) Seznanitev staršev/zaposlenih
S tem protokolom se seznanijo starši in vsi zaposleni zavoda. Protokol sprejme
ravnateljica zavoda in se ga po sprejetju izobesi na oglasno desko zavoda in objavi na
spletni strani šole.
Zavod redno spremlja vsa navodila MIZŠ in NIJZ ter ostalih pristojnih služb in spreminja
ter periodično dopolnjuje vsa navodila in sprejete ukrepe in protokole. Prav tako spremlja
in testira ustreznost posameznega ukrepa in preverja izvajanje načrta in protokolov.
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14.) Končne določbe
Vse spremembe in dopolnitve tega protokola sprejme ravnateljica zavoda in o le-teh
obvesti vse zaposlene, starše in po potrebi druge pristojne.
Protokol se o sprejetju izobesi na oglasne deske zavoda in prične veljati od dneva
objave. Protokol je priloga Načrta za zaščito in reševanje v času širjenja bolezni covid-19
in drugih protokolov v šolskem letu 2020/2021.
V Lendavi, dne 16. 2. 2021

Tatjana Sabo
ravnateljica zavoda

Objavljeno na oglasni deski/spletni strani zavoda dne 16. 2. 2021.
Protokol prične veljati dne 17. 2. 2021.
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