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PROTOKOLI DELA V ČASU OD 18. MAJA DO PREKLICA 

 

DEŽURNO JUTRANJE VARSTVO (po individualnem dogovoru) od 6.30 do 7.30           

1 skupina v R2 pri vhodu 

- Vhodna vrata so odklenjena in odprta 
- Vrata R2 so odprta 
- Učenec  vstopi v šolo sam 
- Na vhodu razkuži roke 
- Upošteva varnostno razdaljo 
- Gre v učilnico na svoje mesto 
- Učitelj stoji na vratih in spremlja tudi vhodna vrata v šolo 

 
Zadolženi učitelji: vsak dan eden od naslednjih: Babič Kozamernik, Čamernik, Vuzem, Trošt, 
Babnik, Malovrh, Čemažar, Keber, Šmit. 

 

 

JUTRANJE VARSTVO  od 7.30 do 8.30 10 skupin v matičnih učilnicah skupin 

- Vhodna vrata v šolo odklenjena in odprta 
- Vrata učilnic odprta, nihajna vrata odprta 
- Učenec vstopi v šolo sam 
- Na vhodu razkuži roke 
- Upošteva varnostno razdaljo 
- Gre do svoje učilnice: skozi jedilnico v pritličje za 1. razred 
                                              po stopnišču v 1. nadstropje za 2. in 3. razred 

- Učitelj vsake skupine je na vratih učilnice, na hodniku 1. nadstropja je prvi dan dežurna 
tajnica Katja Balon in učence usmerja v prave skupine 

- Učitelji skupin ob 7.25 iz R2 vzamejo svoje učence in gredo z njimi v matične učilnice 
 

Ob 8.15 začnejo s šolskim delom. 

V ponedeljek, 18. 5. 2020 na vhodu v šolo od 7.30 dalje ravnateljica – skrbi, da oddajo izjave (2 

škatli: ena za izpolnjene in druga za prazne izjave) 

Pomočnik usmerja učence v avli glede na razred skozi jedilnico v pritličje ali po stopnicah v 1. 

nadstropje in skrbi za razkuževanje rok. 
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DOPOLDANSKA MALICA    razdeljevanje  med 9.00 in 9.30 

Malica je za vse učence v razredih. V razrede jo prinesejo kuharice (maska, rokavice) 

Malica poteka po naslednjem razporedu: 

1.a – 9.00 

1.b – 9.15 

2.r/1 in 3.r/1  – 9.00  

2.r/2 in 3.r/2 – 9.15 

2.r/3 in 3.r/3 – 9.30  

- učenci z miz pospravijo šolske stvari 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mize 
- učenci mize pobrišejo s papirnatimi brisačkami 
- umijejo si roke z milom in toplo vodo 
- iz papirnatih brisačk si naredijo pogrinjek 
- učitelj si razkuži roke in razdeli malico  
- po malici učenci pospravijo mizo 
- učitelj poskrbi za razkuževanje mize 
- učenci mizo pobrišejo s papirnatimi brisačkami  
- potem si umijejo roke z milom in toplo vodo 
- na stranišče odhajajo posamezno, roke si umijejo z milom in toplo vodo na stranišču 
- ko se vrnejo v učilnico si roke razkužijo 
- učitelj košaro z ostanki malice odloži na klop pred razredom na hodniku 
- čistilke košaro odnesejo v kuhinjo 

 

KOSILO    med 11.30 in 13.00 

1. razred:  kosilo v razredih ob 11.30 ga prinesejo kuharice 
- higienski protokol je enak, kot pri malici. 

 
2. razred: kosilo v jedilnici ob 12.30 z učiteljem OPB 
3. razred: kosilo v jedilnici ob 13.00 z učiteljem OPB 
9. razred: kosilo v jedilnici ob 12.00 z dežurnim učiteljem 

 

Higienski protokol za jedilnico: 

- mize predhodno razkužijo čistilke 
- učenci si takoj ob prihodu razkužijo roke oziroma si jih umijejo s toplo vodo in milom 
- ob varnostni razdalji gredo na linijo in si na pladnju prinesejo kosilo 
- po jedi pladnje odnesejo 
- medtem učitelj s pršilko razprši po mizah razkužilo 
- učenci vsak svojo mizo zbrišejo s papirnato brisačko 
- potem si umijejo roke s toplo vodo in milom oziroma si jih razkužijo. 
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ŠOLSKI AVTOBUS 

Šolski avtobus bo imel le dve vožnji, in sicer eno zjutraj ob 7.40 in eno popoldan ob 15.30 po 

naslednjem voznem redu. 

 

ČAS POSTAJA 

7.40   MEDNO 

7.43   STANEŽIČE 25 (garaža) 

7.45  STANEŽIČE 63 d (križišče) 

7.47  STANEŽIČE 34 a (transformator) 

7.50  STANEŽIČE – gasilski dom 

7.52   DVOR 

7.54   GUNCLJE - Oval 

7.56   GUNCLJE - stara postaja 

8.03   ŠENTVID 

 

ČAS POSTAJA 

15.30    ŠENTVID 

15.34    GUNCLJE - vrtec 

15.35    GUNCLJE - stara postaja 

14.38    DVOR 

15.39    STANEŽIČE – gasilski dom 

15.40    STANEŽIČE 28 a (transformator) 

15.41    STANEŽIČE 63 a ( križišče) 

15.42   STANEŽIČE 25 (garaža) 

15.45    MEDNO 

 

Na avtobusu učencem ni potrebno nositi mask. Sedijo lahko le na tistih stolih, ki so označeni. V 

prvem tednu avtobus lahko koristijo le tisti, ki so se nanj prijavili. Vse spremembe je potrebno 

sporočiti po elektronski pošti na znane naslove. 

Učenci, ki gredo na šolski avtobus, se zberejo pred vhodom v šolo ob 15.25, kamor jih pravočasno 

napotijo in pospremijo učitelji v PB.  Od tam jih do avtobusa pospremi dežurna oseba pred 

vhodom.  

 

POUK 

Učenci: 

- v šolo naj prinesejo vse šolske potrebščine (preverite peresnico, saj izposoja lepil, šilčkov, 
radirk, … med učenci ne bo mogoča), 

- športne opreme NE potrebujejo,  
- šolskih torb ne bodo nosili domov – učno delo bodo dokončali v šoli,  
- copat ne bodo potrebovali (otroci bodo v razredih obuti, garderobnih omar ne bodo 

uporabljali – oblačila  bodo imeli na sosednjem stolu), 
- igrače do nadaljnjega ostajajo doma, 
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PREVZEM OTROK PO POUKU 

- Starši prevzamejo otroke po pouku/OPB pred vhodnimi vrati v šolo 
- Ob vhodu v šolo je dežurna tajnica oz. administratorka 
- Starši dežurnemu sporočijo, po katerega otroka so prišli 
- Dežurni po telefonu to sporoči ustreznemu učitelju 
- Učitelj učenca pošlje pred vhod  

 
Prevzem učencev 1. in 2. razreda je mogoč od 13. ure dalje. 

Prevzem učencev 3. razreda je mogoč od 13. 30 dalje. 

Starši nimajo vstopa v šolo. Za vse izjeme se starši telefonsko dogovorijo s tajništvom oziroma 

direktno z učiteljem. 

 

 

IZOLACIJSKI PROSTOR (UČILNICA ZA GOSPODIJSTVO) 

Če se učenec počuti slabo in kaže bolezenske znake, ki ustrezajo simptomom Covid-19, učitelj 

obvesti tajništvo po telefonu. Nato učenca napoti pred tajništvo. Tajnica obvesti starše in učenca 

pospremi do izolacijskega prostora, ki je v gospodinjski učilnici. Pri tem uporablja zaščitna sredstva 

in upošteva varnostne protokole.  

Starši so dolžni po otroka priti v najkrajšem možnem času. V vmesenem času je ob učencu odrasla 

oseba.  

 


